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175 – Feneryolu Ġstasyonu’nda Kemer Kilit TaĢı
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YEġĠLKÖY TREN ĠSTASYONU YAPILAR GRUBU
RESTORASYON PROJESĠ

ÖZET
Demiryolunun kullanılmaya baĢlanması, ulaĢım teknolojisinde kaydedilen ilk ve
en önemli adımlardandır. Demiryolları sayesinde, ulaĢım kolaylaĢmıĢ, mesafeler
kısalmıĢ ve toplu taĢıma baĢlamıĢtır. Sanayi devrimiyle eĢzamanlı olarak
gündeme gelen demiryolu, geliĢimini tamamlamıĢ ülkeler tarafından bir
emperyalizm aracı olarak kullanılmıĢtır. Avrupa ülkeleri, sömürgelerinde ve yarı
sömürge durumundaki ülkelerde demiryolu yatırımları yaparak, ekonomik ve
sosyal
üstünlük
sağlamıĢlardır.
Sözkonusu
geliĢmeler,
Osmanlı
Ġmparatorluğu’nun gerileme dönemine tarihlendiğinden, yabancı devletler,
Osmanlı ülkesinde de bu statüyü sağlamaya çalıĢmıĢlardır. Osmanlı
Ġmparatorluğu açısından ise, demiryolu, modernleĢmenin ve çağı yakalamanın
bir yöntemi olarak görülmüĢtür. Fakat, imparatorluk bünyesinde, demiryolu
yapımı için gerekli sermaye ve teknik ekip bulunmadığından, demiryolu yapım
ve iĢletme iĢi yabancı giriĢimcilere ihale edilmiĢtir.
Ġstanbul’u Avrupa’ya bağlayan Rumeli demiryolu, bu dönemde, Fransız
sermayesi ve iĢgücü ile gerçekleĢtirilmiĢ bir giriĢimdir. 1870 yılında yapımına
baĢlanan ve 1871 yılında ilk bölümü açılan hat, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda inĢa
edilen ilk demiryollarındandır. Sirkeci-Küçükçekmece arasındaki kısım, bir tip
proje uyarınca inĢa edildiğinden, bu hat üzerindeki istasyonlarda, yapılar,
birbirlerinin tekrarı niteliğindedir. Fakat, istasyonlardaki yapı yoğunluğu,
yerleĢimin niteliğine ve büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Ġlk inĢa edilen
kısım olan Yedikule-Küçükçekmece hattında yapı yoğunluğu oldukça yüksektir.
Bu kesim yapıldığı dönemde, Ġstanbul’un banliyöleri henüz geliĢmemiĢtir ve
demiryolu hattının geçtiği güzergâh yerleĢim merkezlerinden oldukça uzaktır.
Hattın döĢenmesiyle, istasyonlar için gerekli tesisler ve çalıĢanların barınacağı
yapılar inĢa edilmiĢtir. Zaman içinde bu merkezler geliĢmiĢ ve banliyöler
oluĢmuĢtur. Sur içinde bulunan Sirkeci-Yedikule arasındaki kısım ise, mevcut
Ģehir dokusunun içine yerleĢtiğinden, bu kesimde, istasyonlara ait yapı
yoğunluğu daha düĢüktür.
XIX. yüzyıldan günümüze kadar, demiryolu teknolojisinde önemli geliĢmeler
kaydedilmiĢtir. GeçmiĢte buharlı lokomotifler tarafından çekilen vagonların
yerini, günümüzde elektrikli trenler almıĢtır. Teknolojideki bu geliĢmeye paralel
olarak, istasyonlardaki yapıların bir kısmı iĢlevlerini yitirmiĢ ve yokolmuĢtur.
Diğer yapılara bir takım ekler yapılarak yeni ihtiyaçlar karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır.
ĠĢlevini yitirmiĢ yapıların bir kısmı ise tamamen terkedilmiĢtir. Önemli bir yapı
stoğu oluĢturan bu yapılar, bir dönemin teknolojisini, yapım tekniğini ve yaĢam
koĢullarını yansıttıklarından, gelecek nesillere aktarılmalıdır.
Hat üzerindeki istasyonların tip proje uygulamaları olduğu dikkate alınarak, bu
çalıĢmada, aralarından bir istasyon örnek seçilmiĢ ve ayrıntılı olarak
incelenmiĢtir. Yapı yoğunluğu bakımından zengin ve özgün duruma en yakın
biçimiyle korunmuĢ olması nedeniyle, YeĢilköy Tren Ġstasyonu, tez konusu
olarak seçilmiĢtir. Ġstasyonda, odunluk, depo gibi tamamlayıcı yapılarla birlikte,
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toplam 33 adet yapı mevcuttur. Günümüzde, istasyonda bulunan 11 adet yapı,
lojman olarak kullanılmaktadır. Bu lojmanlara hizmet eden müĢtemilat yapıları
ise 10 tanedir. 5 yapı ticari amaçlı olarak kullanılırken, peron üzerindeki 2 yapı
ise istasyon yönetiminin ve yolcuların kullandığı binalardır.
Ayrıntılı ölçme ve analitik rölöve çalıĢması yapılarak, tez konusu alandaki tüm
yapıların mevcut durumları tespit edilmiĢtir. Lokomotif atelyesi ve buharlı
lokomotiflere su sağlama amacıyla inĢa edilmiĢ olan su kulesi, teknolojinin
değiĢmesiyle iĢlevlerini yitirmiĢlerdir. Bir adet lojman yapısı ise kiralanmak üzere
boĢaltılmıĢ, fakat ihaleye çıkartılamamıĢtır. Günümüzde kullanılmayan bu
yapılarda bakımsızlıktan kaynaklanan bozulmalar görülmektedir. Bu üç yapı,
gerek boyut gerek mimari değerlilik açısından istasyon yapılar grubunun en
önemli yapılarındandır. Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 4-01-1995 tarih ve 6260 sayılı kararıyla, istasyondaki yapılardan 9
tanesi tescillenmiĢtir. Ġstasyonda, toplam 10 adet yapı, 1970 yılından sonra
yapılmıĢtır ve bu yapılar, istasyonun mimari bütünlüğüne uymamaktadır.
Yapıların özgün durumlarına iliĢkin yapılan incelemede, yapılar üzerindeki izler
dikkate alınmıĢ, yazılı tarih araĢtırması yapılmıĢ, emekli demiryolu çalıĢanlarıyla
görüĢülmüĢ ve varılan sonuçlar, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nden sağlanan
çizim ve haritalarla desteklenmiĢtir. ĠĢletmeye açıldığı 1871 yılında, istasyonda,
sadece bir ahĢap yapının bulunduğu, yoğun yapılaĢmanın ise 1912 yılında,
hattın çift hat haline getirilmesi sırasında gerçekleĢtiği anlaĢılmıĢtır. Elektrikli
trenlerin kullanılmaya baĢlandığı 1956 yılında, değiĢen teknolojiye paralel
olarak, istasyonda birtakım yapısal değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir. 1970’li
yıllardan itibaren, yapılar bozulma sürecine girmiĢtir. Teknolojinin geliĢimiyle
iĢlevini yitiren kimi yapılar yokolmuĢ, yerlerine niteliksiz ve çevreye uyumsuz
yapılar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemde, mevcut yapılara ise niteliksiz
ekler yapılmıĢtır.
Rölöve ve restitüsyon verilerine dayanarak hazırlanan restorasyon önerisi
kapsamında, öncelikle, yapılarda görülen bozulmaların giderilmesi için gerekli
müdahaleler tespit edilmiĢtir. Yapıların korunması için, bu müdahalelerin
gerçekleĢtirilmesi ile yetinilemeyeceği açıktır. Sağlıklı bir biçimde varlıklarını
sürdürebilmeleri, sürekli bakımla mümkün olacağından, özellikle terkedilmiĢ
yapıların uygun iĢlevlerle yeniden kullanılmaları önerilmiĢtir. Bu amaçla,
istasyonun güneydoğu tarafında bahçe düzenlemesi ve peyzaj konulu bir tesis
önerilmiĢtir. ĠĢlevini yitirmiĢ atelye ve su kulesi yapılarının bu tesis çerçevesinde
yeniden kullanıma açılmaları düĢünülmüĢtür. Bu yapıların çevresindeki küçük
lojman yapılarının ise tesis bünyesinde değerlendirilmeleri öngörülmüĢtür. Bu
yapılarda yaĢayan ailelerin, günümüzde kullanılmayan büyük lojman yapısına
alınmaları önerilmiĢtir. Önerilen iĢlev seçilirken, özgün yapılara mümkün
olduğunca az müdahale edilmesine ve yapılan eklerin geri dönüĢtürülebilir
nitelikte olmasına özen gösterilmiĢtir.
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THE RESTORATION PROJECT OF THE BUILDINGS AT
YEġĠLKÖY TRAIN STATION
SUMMARY
Railway technology is one of the earliest and the most revolutionary branches of
transportation. It was developed during the industrial revolution and used as a
method of imperialism. The developed countries of Europe, built railways in
their colonies in order to gain a higer social and economical status. Since, those
years correspond to the last years of the Ottoman Empire, European countries
also sponsored and built railways in Anatolia and Rumeli, especially in areas
were the transport demand was already high. Ottoman authorities, were also
enthusiastic about railways, as they perceived technology as the last chance for
modernization. However, the empire could not provide neither the fund, nor the
technical support for railway building. Therefore, the Ottoman Empire awarded
all concessions to private railway companies financed by foreign capital.
The railway connecting Ġstanbul to the European rail-net, is built in 1870’s with
the French fund and work force. The first part of the track, between Yedikule
and Küçükçekmece was opened in 1871. The section between Sirkeci and
Küçükçekmece, was built using a typical project; therefore, the buildings at
these stations are repetitions of each other. The first section, between Yedikule
and Küçükçekmece, is quite rich in terms of the railroad buildings. In 1870’s the
suburban areas of Ġstanbul were not developed yet, and the route of the railroad
track was far away from the city center. Thus, the railroad companies had to
build the necessary buildings at each station. The local centers created by
those buildings were then developed and became the suburbs of the city. The
section between Sirkeci and Yedikule is nearer to the city center; therefore,
there is less amount of railroad buildings at these stations.
The railroad technology has developed tremendously since the XIXth century.
The steam-engine locomotives are replaced today with the electrical trains. To
accommodate with the changing technology, many buildings at the stations
were abandoned and annihilated,and some additions were made to other
buildings, in order to suffice the needs of the day. The abondoned buildings that
still remain at each station, add up to a recognizable building stock. These
buildings that reflect the technology, the building methods and the life standarts
of the past, must be handed over to the next generation.
Considering the amount and the variety of the buildings at each station between
Sirkeci and Halkalı, YeĢilköy Railway Station was chosen as the topic of the
thesis.There are 33 buildings at the station, including the complementary
buildings such as wood-sheds and toilets. 11 of these buildings are being used
as lodging houses. There are 10 complementary buildings that serve these
houses. 5 of the buildings at the station are commercial buildings. The two
buildings on the platform are the buildings used by the passengers and the
workers.
A detailed measuring work is done in order to determine the present status of
the buildings. The atelier and the water-pump are buildings designed for steam-

xvi

engine locomotives. These two buildings are abandoned, in correspondence
with the changing technology. One of the lodging houses, was evacuated in
order to be rented; however, no submission was held. These three abondoned
buildings at the station, are the most valuable buildings in terms of size and
architectural quality. 9 buildings at the station are registered by the Regional
Commission of Cultural and Natural Property (Ġstanbul, number 1). There are 10
buildings that derange the architectural unity of the complex, all of which are
built after 1970.
A detailed research is done about the history of the station. The traces
examined on each building, are taken into consideration. Archival and oral
research results are supported with maps and drawings that are obtained from
TCDD. It is understood that in 1871, there was a single wooden-building at the
station. Many of the buildings were built in 1912, during the construction of the
second track. Because of the electrification of the line, there has been some
structural changes in the physical status of the station in 1956. The deterioration
period of the complex started after 1970. Many buildings that had been
abandoned were annihilated. Low-quality buildings and additions were built at
that period.
A restoration project is offered as a result of the measurement and the
restitution processes. The treatment for each damage at all buildings is offered.
However, treatment itself is not enough for the buildings to be restored. In order
to establish continuous maintenance, new functions are assigned to the
abondoned buildings. At the south-east part of the complex, an establishment
that deals with gardening is offered. The atelier, the water-pump and the small
lodging houses are considered to be re-used. The families that live in the small
houses are transferred to the large lodging house at the south-western side of
the train station. The most important criteria of determining the new functions for
the buildings have been, minimum intervention and reversibility.
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1. GİRİŞ
Ulaşım, insan veya eşyanın bir yerden başka bir yere hareket etmesi veya ettirilmesi
anlamına gelir. İlk çağlarda yürüyerek veya hayvanlara binerek ulaşım sağlanırken,
M.Ö. 3000‟li yıllarda tekerleğin kullanılmaya başlanması ile ulaşım alanında önemli
bir ilerleme kaydedilmiştir. Tekerlek, yeni ulaşım araçlarının yapılmasına olanak
vermiştir. Ulaştırma alanındaki gelişmeler sayesinde, mesafeler kısalmış, ihtiyaç
duyulan maddelerin sağlanması kolaylaşmıştır. Günümüzde ulaşım, denizyolu,
karayolu, havayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Yıllar boyunca, ulaşım yollarına
olan ilgi, çeşitli dönemlerde farklılık göstermiştir. Örneğin, Türkiye‟de Cumhuriyet‟in
ilk yıllarında demiryolları, diğer ulaşım sistemlerinden daha ön plandayken,
1950‟lerden sonra, karayoluna olan ilgi artmış, demiryolları ihmal edilmiştir
[Ulaştırma Bakanlığı Yayını, 1983, s.42]. Oysa, ucuz ve toplu taşımacılığa elverişli,
aynı zamanda güvenli bir ulaşım aracı oluşu nedeniyle, demiryoluna yatırım
yapılmalı, halkın ilgisi arttırılmalıdır.
1.1.Kapsam
Osmanlı İmparatorluğu döneminde döşenmiş olan demiryolları, Avrupa‟daki endüstri
devriminin Anadolu ve Trakya‟daki yansımalarıdır. Bu hatlar ve hatlara hizmet eden
yapılar, dönemin teknolojisini ve yapım tekniğini yansıttığından, mimari miras niteliği
taşımaktadırlar. Bu nedenle, belgelenmeleri, özgün biçimleriyle korunarak geleceğe
aktarılmaları

gerekmektedir.

Özellikle

Rumeli

Demiryolları,

Osmanlı

İmparatorluğu‟nda girişilen ilk büyük demiryolu yatırımı olması sebebiyle, özel bir
öneme sahiptir.

Bu nedenlerden dolayı, Rumeli Demiryolları‟nın başlangıç

bölümünü oluşturan ve günümüzde İstanbul Avrupa yakası banliyö hattı olarak
kullanılan Sirkeci–Halkalı hattı, bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Sözkonusu
hatta bulunan yapılar, tip proje özelliği göstermektedir. Hat üzerinde yeralan
istasyonlarda görülen her tip yapıyı birarada barındırması ve özgün durumuna en
yakın biçimde korunmuş olması nedeniyle, Yeşilköy Tren İstasyonu tez konusu
olarak seçilmiş ve daha ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Tez kapsamında, Sirkeci – Halkalı hattının tarihsel gelişimi incelenmiştir. Arşivlerde
bulunan haritalara ve projelere dayanarak hat istasyonlarındaki yapıların özgün
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durumları ve kronolojik gelişimleri saptanmaya çalışılmıştır. Hat üzerindeki
istasyonlar, yapı yoğunlukları ve özgünlükleri açısından karşılaştırılmıştır.
Yeşilköy Tren İstasyonu‟nun tarihçesi araştırılmış, belgelere dayanarak, yapılar
grubunun zaman içinde geçirdiği değişiklikler saptanmıştır. Mevcut durumun
belirlenmesi için, istasyon yapılarında ayrıntılı ölçme çalışması yapılmıştır. Mevcut
durum ve özgün durum gözönünde bulundurularak, kullanılmayan yapılara ilişkin
yeni kullanım önerileri getirilmiştir.
1.2.Amaç ve Yöntem
İstasyondaki yapılar, büyük ölçüde özgün niteliklerini korumaktadırlar. Bir dönemin
demiryolu teknolojisini, inşaat tekniklerini, hattâ yaşam koşullarını yansıtan bu
yapıların, özgün nitelikleriyle korunarak geleceğe aktarılması gerekmektedir. Bu
amaçla, Yeşilköy Tren İstasyonu‟ndaki yapılarda, öncelikle, ayrıntılı ölçüm ve analitik
rölöve çalışması yapılarak mevcut durumları belgelenmiştir.
Yerinde saptanan bu verilere ek olarak, yazılı ve sözlü tarih araştırmasıyla sağlanan
veriler doğrultusunda, yapıların zaman içinde geçirdiği evreler saptanmış, yapılan
ekler ve değişiklikler belirlenmiştir. Yapılar hakkında özgün verilere ulaşabilmek
amacıyla, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İslam Tarihi, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi
(IRCICA) ve Bakırköy Belediyesi arşivinde araştırma yapılmıştır. Demiryolu Dergisi
ve Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde 1870‟li yıllarda yayınlanan The Levant
Herald, La Turquie, Journal de Constantinople isimli yabancı gazeteler incelenmiştir.
Ayrıca, eskiden Yeşilköy Tren İstasyonu‟nda görev yapmış kişilerle ve yapıların
bugünkü kullanıcılarıyla görüşülmüştür.
Demiryolunda kullanılan teknolojinin değişmesi, yaşam koşullarının gelişmesi gibi
nedenlerle, bu yapıların birçoğu günümüzde terk edilmiş durumdadır. Bu yapı
stoğunun sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılabilmesi için, sürekli bakım
gerekmektedir. Bu da ancak bu yapıların kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Bu
nedenle, tez kapsamında, yapılar için yeni kullanım önerileri getirilmiştir. Bu yeni
işlevler seçilirken, yapıların özgün işlevleri gözönünde bulundurulmuştur. Yapıların
fiziksel bünyelerine mümkün olduğunca az müdahale edilerek gerçekleştirilebilecek
kullanımlar önerilmiştir. Yapılacak müdahalelerin de geri dönüştürülebilir olmasına
önem verilmiştir.
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2.DEMİRYOLUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
2.1. Avrupa'da Demiryolları
Ulaşım sistemlerinin gelişmesi, sanayileşmede önemli rol oynamıştır.

Ulaştırma

faaliyetleri sayesinde, hammadde sağlanması kolaylaşmış; yeryüzünde tarım ve
sanayi bölgeleri ayrımı oluşmuştur.

İlk çağlarda geçerli olan, kendi yaşamına

yetecek kadar üretip bunu işleme düşüncesinin yerini, ihtiyaçtan çok üretip başka
yerde işlenmek üzere hammadde sağlamak anlayışı yerleşmiştir. Tarım alanlarında
yetiştirilen ürünler, sanayi bölgelerine ulaştırılıp, buralarda işlenmeye başlanmıştır.
Bu sayede, ulaşım ağını kurabilen ülkeler, hızla sanayileşmiş, kalkınmış, birer
ekonomik güç haline gelmişlerdir [Engin, 1993, s.15].
2.1.1. Tarihsel Gelişimi
Buharlı motorun icadı, sanayileşme yolunda atılan en önemli adımlardandır.
Demiryolu taşımacılığındaki gelişmeler de buharlı motorun gelişimi ile paralel
yürümüştür. Ancak, buharlı motorun bulunmasından önce de bazı maden
ocaklarında, raylar üzerinde taşımacılık yapılmaya başlanmıştır. Ocaklardan çıkan
hammadde, ray üzerinde atlar ya da insanlar tarafından çekilen vagonlarla
yüklenecekleri taşıtlara ulaştırılmışlardır.

1550‟li yıllarda Fransa‟da Alsace‟da

maden ocaklarında bu sistem kullanılmıştır [Simmons-Biddle, 1999, s. 24].

İlk

madeni ray ise, 1776‟da İngiltere‟de Sheffield‟da kullanılmıştır [Simmons-Biddle,
1999, s. 26]. Ancak, bu sistem, buharlı motorun icadıyla geliştirilmiş, hızlı, ekonomik
ve güvenli bir toplu ulaşım aracı haline gelmiştir. Bu arayış da pek çok denemeyle
sonuca ulaşmıştır.
Buhar gücü, önce karayollarında denenmiştir. 1769 yılında, Fransız Nicolas Cugnot,
1786 yılında ise İngiliz William Murdock, bu yönde denemeler yapmışlardır [Brown,
1871, s. 7]. 1801 yılında ise Richard Trevichick, buhar gücüyle çalışan lokomotifi
demiryolu üzerinde denemiştir.

Trevichick‟in lokomotifi, arkasında 10 ton demir

yüklü vagon ve içinde 70 yolcu bulunan diğer bir vagonla Cardiff‟ten yola çıkarak
saatte 8 km. hızla 16 km. yol alabilmiştir [Robbins, 1998, s. 18]. Benzer denemeler,
1811 yılında Blenkinsod ve 1813 yılında Brunton tarafından gerçekleştirilmişse de
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olumlu sonuç alınamamıştır.

Bunun sebebi, kullanılan rayların ağırlıkla kolay

kırılması ve lokomotif yapımında kullanılan malzemenin kalitesizliğidir [Robbins,
1998, s. 22].
Edward Pease adlı bir sanayicinin desteğiyle çalışmalarını sürdüren George
Stephenson ise önceden kullanılan raylardan daha sağlam raylar, daha gelişmiş bir
lokomotif yapmayı başarmış ve Darlington maden ocağını Stocton limanına bir
demiryolu hattıyla bağlayabilmiştir. 1825 yılında açılan hatta, tren saatte 20 km.
hızla ilerletilerek büyük bir başarı sağlanmıştır [Simmons-Biddle, 1999, s. 30]. 1829
yılında “roket” adını verdiği, daha süratli bir lokomotif geliştiren Stephenson‟a,
Liverpool ile Manchester arasına demiryolu yapması teklif edilmiştir. Böylece, ilk
modern demiryolu hattı Liverpool-Manchester arasında 15 Eylül 1830 tarihinde
açılmıştır [Brown, 1871, s. 11, Simmons-Biddle, 1999, s. 31].
İngiltere‟deki bu gelişmelerden sonra, diğer ülkeler de demiryolu yapımına
başlamışlardır. Fransa‟da ilk demiryolu hattı, 1832 yılında St. Etienne-Lyon arasında
yapılmıştır [Robbins, 1998, s.33]. 1835 yılında Almanya‟da Nürnberg-Furth arasında
ilk demiryolu inşa edilirken, aynı yıl Belçika‟da ise Brüksel-Malines arasında bir hat
kurulmuştur [Robbins, 1998, s. 33]. Uluslararası ilk demiryolu hattı ise, Belçika‟nın
Liege ve Almanya‟nın Köln şehirleri arasında 1843 yılında hizmete açılmıştır
[Robbins, 1998 , s. 34].
2.1.2 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşama Etkileri
Demiryolları sayesinde, ulaşım daha kolay ve hızlı yapılmaya başlanmıştır. Diğer
ulaşım sistemlerine oranla, daha güvenli bir sistem olmasının yanısıra, toplu
taşımacılığa olanak verdiğinden dolayı ekonomik bir çözüm olarak sunulmuştur.
Demiryollarının yaygınlaşmasıyla, uluslararası ticaret yoğunlaşmıştır. Uluslararası
ilişkilerin artmasıyla, kültürel ortaklık sağlanmıştır. Ortak ağırlık ve uzunluk ölçüleri
getirilmiş, demiryolu taşımacılığı için uluslararası bir hukuki düzen oluşturulmuştur.
Demiryolu aracılığıyla posta servisleri yapılmaya başlanmış, bu sayede posta iletimi
kolay, hızlı, güvenli ve ekonomik hale gelmiştir [Picard, 1918, s.261-262‟den
nakleden Engin, 1993, s.19].
Raylı sistemin gelişimiyle birlikte, yeni sanayi dalları oluşmuştur. Modern kömür,
demir ve makine sanayindeki gelişmeler, demiryolu ile paralel yürümüştür. Örneğin,
Liverpool-Manchester hattının başarısı sonucu, yeni hatların yapımı düşünülmüş, bu
amaçla çelik üretimine hız verilmiştir [Engin, 1993, s. 18].
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Demiryolu taşımacılığındaki gelişmeler, şehir yaşantısında da önemli değişikliklere
neden olmuştur. Demiryoluna sahip şehirler hızla gelişmeye başlamışlardır.
Hammadde ulaşımı kolaylaştığından şehirlerde sanayi sektörleri gelişmiştir [Engin,
1993, s. 19]. Bu sebeple, şehirlerde nüfus hızla artmıştır [Yücel, 1960, s.143-148].
Mevcut şehirler, demiryolları ile birbirlerine bağlanırken, yolda su ve kömür ihtiyacını
karşılamak üzere ikmal istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlar çevresinde
demiryolu çalışanları ve ailelerinin yaşadığı yeni yerleşimler oluşmuştur [Engin,
1993, s. 19].
Bu gelişmeler doğrultusunda, sanayi devrimini tamamlamış, demiryolu sistemini
kurmuş

ülkeler, hammadde sağlayıp, daha da zenginleşmişlerdir. Bu ülkeler,

sömürgelerinde ya da yarı sömürgeleri durumundaki ülkelerde de demiryolu
yatırımları yapmışlardır. Ancak, bu yatırımlar, tamamen hammaddenin sağlanması
veya sömürge statüsünün korunması amacıyla yapıldığından, sömürge ülkelere
fayda sağlamadığı gibi, ürünün yerinde işlenmesi durumunu ortadan kaldırdığından,
daha da fakirleşmelerine sebep olmuştur. Kendi ekonomi ve teknolojisiyle, diğer bir
ülkenin içinde varlık göstermeye başlayan emperyalist ülkeler, zaman içinde bu
ülkelerin içişlerine karışma hakkını kendilerinde görmeye başlamışlardır. Çünkü, bu
ülkelerde, demiryolu sistemini kurmakla kalmayıp, işletme haklarını da ellerinde
bulundurmuşlardır.

Örneğin,

Hindistan‟daki

demiryolları,

İngiltere

tarafından,

hammadde sağlanması ve Hindistan‟daki ekonomik pazarın İngiltere lehinde
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır [Thorner, 1977, s. 2]. Bu dönemde, hammadde
Hindistan‟dan sağlanmakta, İngiltere‟de işlenmekte ve çok daha pahalı olarak yine
Hindistan‟a ihrac edilmektedir [Özyüksel ,2000, s.3].
Yabancı ülkeler, benzer amaçlarla Osmanlı İmparatorluğu‟nda da demiryolu
yatırımları yapmışlardır [Gülsoy, 1994, s. 24]. Osmanlı İmparatorluğu‟nda ise
demiryolu yapımı fikri, imparatorluğun gerileme döneminde bir umut ışığı olmuş,
hem yönetim hem de halk tarafından benimsenmiştir.
2.2 Osmanlı İmparatorluğu’nda Demiryolları
2.2.1 Demiryolundan Önce Ulaşım Sistemi
Osmanlı yönetimi, ülkede yol sistemini kurarken, Ortaçağ dönemindeki mevcut
yollardan faydalanmıştır. Ortaçağ‟da en önemli yollar, az çok geniş ve yatık olup,
vasıtaların izleri üzerinde oluşan yollardır. Önemli noktalarda, “ribat” adı verilen
misafirhaneler bulunmaktadır [Binan, 1990, s.243]. Bu dönemde yollar, göç amaçlı,
ticari ya da askeri amaçlı olarak kullanılmışlardır [Binan, 1990, s.242]. Selçuklular,
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Anadolu‟da

ekonomik

ve

ticari

faliyetleri

geliştirmek

amacıyla,

pek

çok

kervansaraylar kurmuşlardır. Bu sayede, yolların güvenliği sağlanmış ve ticari
hayatta önemli bir canlanma olmuştur [Binan, 1990, s.20]. Sözkonusu yapıların
birçoğu ticari amaçla kullanılmakla birlikte; misafirhane, hapishane, sığınak, zaviye
olarak kullanılan örneklerin yanısıra, posta ve yol güvenliğine ilişkin olarak
işlevlendirilmiş han ve kervansaraylar da mevcuttur [Yavuz, 1996, s. 25].
XIII. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyıl arasında Osmanlı Devleti güçlenmiş ve bu yolların
kontrolünü tamamen ele geçirmiştir. Bu dönemde, mevcut yollar tamir edilmiş ve
ordunun kolay ilerleyebilmesi amacıyla, bu sisteme yeni yollar eklenmiştir. Özellikle,
anayollar

üzerinde

ulaşımın

kolaylaştırılması

için

konaklama

yerleri,

yani

menzilhaneler ve kervansaraylar kurulmuştur [Orhonlu, 1967, s. 119]. Yol açmak,
bozuk olanları düzeltmek, köprülerin bakım ve onarımı gibi bayındırlık hizmetlerini
sağlamak amacıyla, derbendcilik, köprücülük, gemicilik ve kaldırımcılık gibi
kuruluşlar oluşturulmuştur [Orhonlu, 1967, s. 119]. Tüm bu önlemler sayesinde,
seyahat, son derece güvenli ve konforlu hale gelmiştir.
Ancak, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki sosyal,
askeri ve ekonomik gerileme, menzil teşkilatına da yansımıştır [Orhonlu, 1967, s.
120]. Yollar bakımsızlaşmış, yeni yollar yapılmaz olmuştur. Başta İngiltere olmak
üzere,

ülkelerin

deniz

ticaretine

ağırlık

vermeleri

sonucunda,

Osmanlı

İmparatorluğu‟ndaki kervan yolları önemini yitirmiştir [Engin, 199, s. 26]. 1838‟de
İngiltere ve Fransa, 1839-1846 yılları arasında da diğer Avrupa ülkeleri, Osmanlı
ülkesinde iç ticaret yapma hakkı elde etmişlerdir [Thobie, 1985, s. 724]. Emperyalist
amaçlar doğrultusunda, bu haktan yeterince faydalanabilmek için Osmanlı ulaşım
sisteminin

geliştirilmesini

amaçlamışlardır.

XIX.

yüzyılda,

gerek

ulaştırma

teknolojisindeki ilerlemeler, gerek ise yabancı devletlerin ısrarı sonucu, Osmanlı
devlet adamları, ulaşım konusuna ilgi duymaya yeniden başlamışlardır [Engin, 1993,
s. 26].
2.2.2 Demiryoluna Duyulan İhtiyaç
Osmanlı İmparatorluğu‟nda bir demiryolu ağı kurma fikri, öncelikle yabancı ülkelerin
ısrarlarıyla ortaya atılmıştır. Bu ülkeler, Osmanlı ülkesinde demiryolu yatırımları
yaparak, ucuz hammaddenin kolay sağlanabilmesini amaçlamışlardır. Demiryolu
sisteminin kurulması ile Anadolu‟dan, Ortadoğu‟dan ve Hindistan‟dan gelen
hammaddenin,

doğrudan

ve

en

ekonomik

şekilde

Avrupa‟ya

ulaştırılması

amaçlanmıştır. Demiryolu hattının kurulmasıyla, Avrupa ekonomisine yeni pazarlar
açılacağı da düşünülmüştür [Thobie, 1985, s. 727]. Özellikle İngiltere için, demiryolu
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hattının yapımı, Hindistan‟a kolay ulaşma açısından önem taşımıştır [Özyüksel,
2000,s. 4,5]. Bununla birlikte, emperyalist ülkeler, Osmanlı ülkesinde ele geçirdikleri,
iç ticaret yapma hakkından, azami kâr elde etmek için, ülke içinde daha ucuz ve
kolay hareket etmeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla Osmanlı ulaşım sisteminin
geliştirilmesi önem kazanmıştır. Ayrıca, sözkonusu dönemde, gerileme çağını
yaşayan zayıf düşmüş Osmanlı İmparatorluğu‟nun içişlerine karışabilmek ve
yönetimi kendi iradesi altına almak da yabancı devletlerin amaçları arasındadır.
Yabancı bir yatırımın demiryolu yapması, kendisine sadece ekonomik ayrıcalık
değil,

bir

takım

siyasi

faydalar

da

sağlamıştır.

Çünkü,

bu

yatırımlarda,

demiryollarının işletme hakkı da yabancılara verilmiştir [Quataert, 1985, s. 630].
Örneğin, Osmanlı yönetimi asker taşırken, ya da ticaret yaparken kendi
topraklarında yabancıların işlettiği demiryolu şirketlerini kullanmak zorunda kalmıştır.
Halkın en doğal haklarından olan seyahat etme hakkı dahi yabancıların güdümüne
girmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu‟nun kendi bünyesinde de demiryolu yapımı fikri coşkuyla
karşılanmıştır. Avrupa‟da ulaşım konusundaki atılımlara ayak uydurabilmek,
modernleşmenin en önemli unsurlarından biri olarak görülmüştür. Hattâ, Sultan
Abdülmecit‟in, odasında Liverpool-Manchester demiryolu hattına ait resimlerin asılı
olduğu bilinmektedir [Sertoğlu, 1964,s. 6]. Bu görüşün yaygınlaşmasında, Avrupa‟da
elçilik yapan devlet adamlarının raporları önemli rol oynamıştır [Engin, 1993, s. 35].
Ayrıca, o sıralar gerileme dönemini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu‟nda, özellikle
Balkanlar‟da isyanlar yoğunlaşmıştır. Bu bölgelere ordunun seri bir şekilde sevk
edilebilmesi için demiryolu uygun bir çözüm olarak düşünülmüştür. Ancak, Osmanlı
Devleti‟nde bu girişimi gerçekleştirecek teknik ekip mevcut olmadığı gibi, ekonomik
olarak da böylesi bir yatırımın yapılması mümkün görülmemiştir. Dolayısıyla, bu iş,
yabancı sermaye ve işgücüyle gerçekleştirilmek üzere gündeme gelmiştir [Thobie,
1985, s. 724, Quataert, 1985, s. 1631, Engin, 1993, s. 44].
2.2.3. İmparatorluk Topraklarında İnşa Edilen Hatlar
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ilk demiryolu hattı 1856‟da işletmeye açılan ve
imtiyazı İngiltere‟ye verilmiş olan İskenderiye-Kahire hattıdır. Anadolu topraklarında
yapılan ilk demiryolu, 1856‟da imtiyazı İngiltere‟ye verilen ve1890‟da yapımı
tamamlanan İzmir-Aydın hattıdır. Rumeli topraklarında ise ilk kez 1857‟de ilk
demiryolu imtiyazı yine İngilizler‟e verilmiştir. Söz konusu hat, 4 Ekim 1860‟da,
işletmeye açılan Köstence-Çernavoda hattıdır [Engin, 1993, s. 39]. İskenderiyeKahire hattının yapımında İngilizler‟in başlıca amacı, sömürgesi olan Hindistan‟a
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kısa yoldan ulaşabilmektir. Daha sonra inşa edilen İzmir-Aydın, İzmir-Kasaba,
Köstece-Çernavoda ve Varna-Rusçuk hatlarının yapımı ise bu bölgelerin tarımsal
potansiyellerinin değerlendirilmesine yöneliktir [Özyüksel, 2000, s. 4]. İngilizler‟in,
Osmanlı topraklarında demiryolu inşa ettiği yıllar, henüz İmparatorluğun toprak
bütünlüğüne saygı politikasını sürdürdüğü yıllardır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı‟nın
ardından, İngiltere, bu politikasından vazgeçmiştir. Bu tarihten sonra da, Almanya,
benzer bir rolü üstlenmiştir [Özyüksel, 2000 , s. 4].
1881 yılından sonra, yabancı devletler, Osmanlı İmparatorluğu‟nda demiryolu
yapımı imtiyazı konusunda birbirleriyle rekabete girmişlerdir. Bu dönemde, her
Avrupa devleti, demiryolu yatırımlarına kendi siyasi ve ekonomik çıkarları açısından
yaklaşmaktadır [Landau, 1971, s.7]. Osmanlı devlet adamları, Avrupalılar‟ın
beklentileri ile Osmanlı İmparatorluğu‟nun askeri ve ekonomik çıkarları arasında
denge sağlamaya çalışmışlardır. Demiryolu imtiyazlarını dağıtırken, Avrupalı
şirketlerden birini diğerinden daha güçlü ve avantajlı kılmamaya özen göstermiştir
[Gülsoy, 1994, s. 24].
Bu

ülkeler

arasında,

Almanya,

kapitalist

bir

ülke

olarak

gelişimini

geç

tamamladığından, sömürgeleştirme politikası diğerlerinden farklıdır. O dönemde,
sömürgeleştirilebilecek topraklar, diğer ülkelerce bölüşüldüğünden, Almanya,
dostane bir yayılımcılık politikası uygulamıştır [Özyüksel, belgesel]. Bu yaklaşımdan
dolayı, II. Abdülhamit, Almanlar‟ı İngiliz, Fransız ve Ruslar‟a kıyasla, daha az
tehlikeli bulmuştur. Bu nedenle, padişah, Almanya‟ya bazı yatırım imkanları
sağlayarak, diğer yabancı devletlere karşı dış politikada denge unsuru olarak
kullanmaya çalışmıştır [Gülsoy, 1994, s.26]. Bu yakınlaşma sonucu, Anadolu
Demiryolları inşa ve işletme imtiyazı, Deutsche Bank‟a verilmiştir. 1898‟den sonra,
imtiyazı Almanya‟ya verilen Bağdat Demiryolu ise, o tarihe kadar yabancı
sermayeye sunulan en büyük demiryolu yatırımıdır [Gülsoy, 1994 ,s.26].
Suriye ve Filistin bölgesindeki demiryollarının yapım imtiyazı, Fransızlar‟a verilmiştir.
Yafa-Kudüs, Beyrut-Şam ve Şam-Müzeyrib hatları Fransızlar tarafından yapılmıştır
[Landau, 1971, s.11]. Ayrıca, İstanbul‟u Avrupa‟ya bağlayan Rumeli hattının büyük
bölümü ve Selanik-İstanbul iltisak hattı imtiyazları da Fransızlar‟a verilmiştir.
2.2.4. I. Dünya Savaşı Sırasında Demiryolları
I. Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki iktidarı, Fransız ve İngiliz şirketlerine ait
demiryollarına el koyarak “Askeri Demiryolları Umum Müdürlüğü” adı altında
işletmeye başlamıştır [Çoygun ve diğ., 1986, s.18]. Alman ve Avusturya şirketlerine
ait bulunan Anadolu-Bağdat ve Şark demiryolu hatları ise, ittifak devletlerine
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bağlılıkları sebebiyle kendi şirketlerince işletilmeye devam edilmiştir [Engin, 1993, s.
214].
Bu dönemde, hükümet, demiryolu işletmelerinde çalışan Fransız ve İngiliz
memurların işlerine son verdiğinden, ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için Türk
memur yetiştirmek zorunda kalmıştır. Bu amaçla, önce İzmir‟de ve ardından
Ayastefanos‟da (Yeşilköy) birer Şimendifer Mektebi açılarak 1915-1918 yılları
arasında, çoğunluğu asker olan 1040 kişilik demiryolu personeli yetiştirilmiştir
[Dölen, Sandalcı, 1999, s.5]. Bu kurslardan yetişenler, İzmir-Aydın, Anadolu-Bağdat,
Rumeli ve Suriye demiryollarının işletilmesinde görev almışlar ve daha sonra da
Kurtuluş Savaşı sırasında, demiryolu ulaşımının sağlanmasında büyük hizmetler
görmüşlerdir.
I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca, itilaf
devletleri, Osmanlı topraklarındaki tüm demiryolu ve limanlardan serbestçe
faydalanabilme hakkını kazanmışlardır. Bu gerekçeyle, Fransız, İngiliz ve Yunan
birlikleri, Anadolu ve Rumeli‟de birçok gar, istasyon ve işletme binalarını işgal
etmişlerdir.
Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM kararıyla, “İşletme Umum Müdürlüğü” tarafından
yönetilen demiryolları, Cumhuriyet‟in ilanından sonra millileştirilmiştir [Çoygun ve
diğ., 1986, s.18].
2.3. Türkiye Cumhuriyeti'nde Demiryolu İşletmeciliği
2.3.1. Yasal Gelişim
Demiryol Dergisi, 30. yıl özel sayısında, demiryolu işletmeciliği konusunda,
Cumhuriyet‟in kuruluşundan itibaren getirilen yasal düzenlemeler aktarılmıştır.Bu
makaleye göre, demiryollarının millileştirilmesi 1924‟te çıkartılan 506 sayılı yasayla
başlamıştır. Bu yasayla Anadolu Demiryolları‟nın satın alınmasına karar verilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, üç ayrı demiryolu kuruluşu vardır. Demiryollarının yapım
ve işletilmesini tek elden yürütmek amacıyla 23 Mayıs 1927 tarihinde, 1042 sayılı
yasayla “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kurulmuştur. 8 Nisan
1931 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla, bu kuruluşun adı “Devlet Demiryolları
İşletme Umum Müdürlüğü” olmuştur. 1939 yılında, 3613 sayılı yasayla kurulan
Münakalat Vekaleti‟ne (Ulaştırma Bakanlığı) bağlanan kuruluş, 29 Temmuz 1953‟te
çıkartılan 6186 sayılı yasayla, “TCDD İşletmesi” adını alarak kamu iktisadi devlet
teşekkülü haline getirilmiştir.
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Daha sonra çıkartılan 440 sayılı yasa kapsamına alınan TCDD, 22 Kasım 1983‟te
yürürlüğe giren 2929 sayılı yasayla kamu iktisadi kuruluşu haline gelmiştir [Çoygun
ve diğ., 1986, s.18].
2.3.2. Demiryolu Politikaları
Cumhuriyet‟in ilanından itibaren hızla yeniden yapılanma sürecine giren genç
Türkiye Cumhuriyeti için demiryolları, milli birliğin sağlanması, tam bağımsızlık ve
çağdaşlaşma

açısından

ayrı

bir

önem

taşımaktadır.

Demiryollarının

ulusallaştırılmasıyla, ülkenin dört bir yanına ulaşım, devlet eliyle sağlanabilir
olmuştur. “Anayurt, dört baştan demir ağlarla örülerek,” yeni kurulmuş olan Türkiye
Cumhuriyeti‟nin, herhangi bir dış yardım almaksızın kendi kendine yetebileceği
kanıtlanmışır. Bu sayede tam bağımsızlık sağlanmış ve milli birlik duygusu
pekişmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu, bir çağdaşlık simgesi olarak kabul
edilmiştir. Atatürk başta olmak üzere, devlet büyükleri, Anadolu seyahatlerinde
demiryolunu tercih etmiş, halkı da demiryolunu kullanmaya teşvik etmişlerdir. Bu
dönemde, demiryolu yapımına hız verilmiştir.
1950‟li yıllar itibarı ile

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş ve yapılanma dönemini

tamamlamıştır. Bu dönemde, yönetimle birlikte devlet politikası da değişmiştir. İçe
dönük, özkaynaklara yönelik devlet politikasının yerini, dünyaya açılma ve uyum
sağlama çabası almıştır. Söz konusu olan dönemde, dünyada demiryolu önemini
yitirmeye başlamıştır. Motorlu araçların ve buna paralel olarak karayollarının
gelişmesiyle, demiryolları ve karayolları arasında büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır.
Dünyadaki bu değişime paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti‟nde de, özellikle
1950‟lerden sonra karayollarına önem verilmiş, demiryolları ihmal edilmeye
başlanmıştır.
“Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığı‟nda Verimlilik” başlıklı kitapta, hat uzunlukları
ve yolcu / yük taşımacılığının yıllara dağılımı verilmiştir. Cumhuriyet‟ten önce,
ulaşıma elverişli hat uzunluğu 3710 km iken, 1923-1950 yılları arasında 3647 km
daha hat döşenerek uzunluk 7357 km‟ye yükseltilmiştir. 1950-1984 yıllarında ise
sadece 1043 km demiryolu döşenmiştir. 1955 yılında demiryollarıyla taşınan yolcu
oranı %41 iken, 1980‟de bu oran %24‟e düşmüştür. Aynı yıllar zarfında, yük
taşımacılığında ise demiryollarının kullanım oranı %61.7‟den %10.4‟e inmiştir
[Çoygunve diğ., 1986, s.19]. 2000 yılı itibarı ile yeni demiryolu yapımı tamamen
durmuştur, yapılan çalışmalar sadece mevcut hatların onarımı niteliğindedir.
Günümüzde, şehirlerarası yolcu taşımacılığının %4.9‟u; yük taşımacılığının ise
%9.5‟i demiryolu ile sağlanmaktadır [Engin, 1993. s.223].
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3. SİRKECİ-HALKALI DEMİRYOLU HATTI
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3.1. Konumu ve Tarihsel Gelişimi
Günümüzde, İstanbul Avrupa yakası banliyö hattı olarak işletilen Sirkeci-Halkalı
hattı,

28

km

Demiryolları‟nın
Garı‟ndan

uzunluğunda
başlangıç

başlamak

olup,

kısmını

üzere,

İstanbul‟u

Avrupa‟ya

oluşturmaktadır.

sırasıyla,

Hat

Cankurtaran,

bağlayan

Rumeli

istasyonları

Sirkeci

Kumkapı,

Yenikapı,

Kocamustafapaşa, Yedikule, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy,
Yeşilyurt, Yeşilköy, Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Soğuksu, Kanarya ve
Halkalı‟dır (Şekil 3.1).
Osmanlı İmparatorluğu‟nun Avrupa‟yla demiryolu bağlantı sistemini kurmak, siyasi,
ekonomik ve askeri sebeplerden dolayı, yönetim açısından büyük önem taşımıştır.
Bu sayede, Avrupa‟yla siyasi bütünleşme amaçlanmıştır. Sözkonusu hat, ulaşımı
kolaylaştıracağından, imparatorluğun Avrupa‟daki topraklarında bulunan zengin
kaynaklardan

istifade

edilerek,

ekonomik

ve

ticari

ilerleme

kaydedilmesi

hedeflenmiştir. Ayrıca, o sıralar güçsüz durumda bulunan İmparatorluk, Balkanlar‟da
yeni

yeni

oluşmaya

başlayan

isyanları

bastırmakta

güçlük

çekmektedir.

Demiryolunun yapımıyla, Avrupa‟daki topraklara asker sevkinin kolay ve hızla
gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır [Engin, 1993, s.43].
Bu sebeplerden ötürü, Osmanlı Hükümeti, Ekim 1855‟te basın aracılığıyla, Avrupa
sermaye çevrelerine çağrıda bulunup, İstanbul-Belgrat hattının yapımını yabancı
şirketlere ihale edeceğini duyurmuştur [La Turquie, 01-11-1855]. 1
Rumeli Demiryolları‟nın yapımı için Belçikalı eşi dolayısıyla Brüksel bankerleri
arasında yeralan, Baron Maurice de Hirsch‟le 17 Nisan 1869 tarihinde, bir mukavele
imzalanmıştır2. Hirsch, birer Fransız şirketi olarak, 5 Ocak 1870‟de “Rumeli
Demiryolları Şirket-i Şahanesi,” “Société Impériale des Chemins de Fer de la
Turquie d‟Europe” ve 7 Ocak 1870‟de “Rumeli Demiryolları İşletme Kumpanyası,”
“Compagnie Générale d‟Exploitation des Chemins de Fer de la Turquie d‟Europe”
adlı şirketleri kurmuştur3.
1

Bu çağrıya ilk yanıt bir İngiliz parlamenteri olan Labro’dan gelmiştir. 23 Ocak 1857’de kendisiyle
mukavele yapılmıştır. Fakat, Labro gerekli sermayeyi istenen sürede sağlayamadığından, mukavele
feshedilmiştir. Osmanlı yönetimi, bu kez Charles Liddell, Lewis Dunbar, Brodie Gordon ve Thomas
Page adlı girişimcilerle, 13 Nisan 1860’da mukavele yapmıştır. Fakat bu kişiler de mukavele
gereklerini zamanında yerine getirmediğinden, bu mukavele de feshedilmiştir. Bu başarısızlığın
ardından, bu kez 31 Mart 1868’de Belçikalı Van der Elst kardeşler ve ortaklarıyla mukavele
imzalanmıştır. Bu girişimci grup ise yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini anlayınca, imtiyazını
başka bir girişimciye devretmek istemiştir. Fakat, bu durum, Osmanlı yönetimince kabul edilmemiş,
bu mukavele de feshedilmiştir [Engin, 1993, s. 44-48].
2
3

BOA, DUİT-Dosya Usulü İrade Tasnifi, Dosya no: 68, Gömlek 2-11, Varak 35-40
BOA, DUİT-Dosya Usulü İrade Tasnifi, Dosya no: 68, Gömlek 2-1, Varak 5
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İnşaat çalışmalarına, 4 Haziran 1870 tarihinde, Yedikule‟den başlanmıştır [Engin,
1993, s.66]. Fakat, hızla ve özenle başlayan çalışmalar, Fransa ile Prusya arasında,
19 Temmuz 1870 tarihinde çıkan savaş nedeniyle yavaşlamıştır. Hattın yapımında
çalışan teknik personelin tamamı yabancılardan oluşmaktadır. İşçi ve mühendislerin
çoğunun, askerlik hizmetlerini yapmak için ülkelerine geri dönmeleri ve Fransa‟ya
ısmarlanan malzemelerin gecikmesi, çalışmaları aksatmıştır. 1870 yılının sonlarına
doğru,

sadece

15

km

uzunluğundaki

Yedikule-Küçükçekmece

hattı

tamamlanabilmiştir. Bu hat 4 Ocak 1871 tarihinde, Sadrazam Ali Paşa‟nın da
katıldığı görkemli bir törenle hizmete açılmıştır [Levant Herald 05-01-1871]. Hatta,
yolcu taşımacılığı, 5 Ocak 1871 tarihinde başlamıştır. Bu dönemde hattın
istasyonları sırasıyla Yedikule, Bakırköy, Yeşilköy, Küçükçekmece‟dir ve bu
istasyonlar arasında, günde karşılıklı beş sefer yapılmaktadır. 4
Halk, demiryolu taşımacılığına büyük ilgi göstermiştir. Ancak, kısa süre içinde, bir
takım şikayetler oluşmuştur. Bu şikayetlerin başında, ilk istasyon olan Yedikule‟nin
şehir merkezine uzak olması gelmektedir. Hattın Sirkeci‟ye kadar uzatılması talep
edilmiştir [Levant Herald 30-01-1871]. Demiryolu yapımını üstlenen şirket de bu
görüşü desteklemektedir. Çünkü, mevcut hattın liman bağlantısı yoktur. Oysa,
Avrupa‟dan denizyoluyla getirilen malzemenin yerine ulaştırılması açısından, bu
bağlantının kurulmasının gerektiği vurgulanmış, bu durumda inşaatın daha kolay ve
ucuza malolacağı savunulmuştur.
Buna karşılık, hattın uzatılması durumunda, demiryolunun, saray bahçesinden
geçecek olması nedeniyle, bu öneriye de çeşitli tepkiler oluşmuştur. Demiryolu
yapımı sırasında, bahçelerin bozulacağı, köşklerin yıkılacağı, duman ve gürültü
nedeniyle çevre kirliliği oluşacağı öne sürülmüştür. Ayrıca, yabancı bir şirketin,
Osmanlı sarayına bu denli yaklaşmış olması da, tepkiye yol açmıştır [Özyüksel,
belgesel]. Tramvay şirketi de, kendi gelirini azaltacağı düşüncesiyle, hattın Sirkeci‟ye
uzatılmasına karşı çıkmıştır [Levant Herald, 03 –02-1871].
Diğer bir şikayet ise, Bakırköy ve Yeşilköy yolcularından gelmiştir. Bu istasyonların
yerleşim merkezlerinin uzağında olmasından şikayet eden halk, istasyonları
yerleşim merkezlerine bağlayan yolların düzeltilmesini istemişlerdir5. Bu istek, 1872
yılının ilk aylarında gerçekleştirilmiştir. Yeşilköy ve Bakırköy‟de demiryolu ve
istasyonların oluşturduğu ikinci merkezle, sahildeki tarihi merkezleri bağlayan

4

1871 yılında Levant Herald Gazetesi’nde her gün Yedikule-Küçükçekmece hattı tarifesi
yayınlanmıştır.
5
Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrade Tasnifi (Dahiliye) no. 44615.
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caddeler, bu tarihlerde makadam hale getirilmiştir [Levant Herald, 13-02-1872 / 1103-1872].
Tüm tepkilere rağmen, Sultan Abdülaziz‟in ısrarıyla, Yedikule-Küçükçekmece
arasındaki demiryolu hattının Sirkeci‟ye kadar uzatılması çalışmalarına başlanmıştır
[Engin, 1993, s.70]. Demiryolunun yapımından sorumlu şirketin temsilcisi Mösyö
Autrey, 1870 yılının Aralık ayında, yeni güzergahla ilgili bir rapor hazırlamıştır
[Engin, 1993, s.69-70]. Bu raporda, devletçe korunması istenen yapılara mümkün
olduğu kadar dokunulmayacağı, istasyon için de mümkün olduğu kadar az sahayla
yetinileceği bildirilmiştir. Hattın, Narlıkapı – Yerlibostan - Langa Bostanları –
Yenikapı- Kumkapı- Çatladıkapı - Balıkhane Kapısı güzergahını takip etmesi
kararlaştırılmıştır. Güzergah yangın yerlerinden geçirilerek, istimlâktan mümkün
olduğunca kaçınılmıştır. Yine de bu hat üzerinde binden fazla yapı istimlâk edilmiş
ve istimlâk bedelleri devlet tarafından karşılanmıştır 6.
18 Ocak 1872 tarihinde, Sirkeci-Yedikule hattı tamamlanmış ve Nafıa Nazırı
(Bayındırlık Bakanı) Edhem Paşa‟nın da katıldığı bir deneme yolculuğu yapılmıştır
[La Turquie, 18-01-1872]. Fakat, arsa bedellerini belirleyen komisyon ile toprak
sahipleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı, hat, uzun süre halkın kullanımına
açılamamıştır. 21 Temmuz 1872 tarihli bir irade ile, hattın, Sirkeci-Yedikule ve
Küçükçekmece-Çatalca kısımları Fransız şirketince işletmeye açılmıştır. [Engin,
1993, s. 108]. 7
Bu dönemde Sirkeci‟de yeni bir gar inşa etmek yerine, istimlâk edilmiş ama henüz
yıkılmamış bulunan, beş-altı evden, istasyon binaları olarak faydalanılması
kararlaştırılmıştır [Yörükçü, 1985, s.21-22]. Bugün Sirkeci‟de fiziksel varlığını
sürdüren ancak kullanılmayan bir yapının, geçmişte gar binası olarak kullanıldığı
Sait Toydemir‟in Ekim 1951 tarihli Demiryol dergisinde yayınlanan makalesinde
belirtilmektedir (Foto 147).
Sait Toydemir‟in aynı makalesinde, Sirkeci Gar binası için iki adet teklif hazırlanmış
olduğu belirtilmiş ve bu iki öneri tanımlanmıştır. Önerilerden ilki 1 Aralık 1872 tarihli
ve LANG, HIRSCH imzalıdır. İkinci olarak ise HIRSCH imzalı, bir teklif, 10 Mayıs
1873 tarihinde verilmiştir. İlk plana A, ikincisine de B planı denmiştir. A planında,
istasyon, eşya ambarları, yolcu binası ve diğer gerekli bina ve tesisler ile hükümet
tarafından yapılacak rıhtım ve antrepolar önerilmiştir. B planı ise eski Sadrazam
6

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterler, no. 10773, s. 21, 69, 287, 863.
1870’li yılların ikinci yarısında, Baron Maurice de Hirsch, Avusturya vatandaşlığına geçmiştir.
Rumeli Demiryolları’nı işleten ve bir Fransız şirketi olan Rumeli Demiryolları İşletme Kumpanyası
da 11 Şubat 1878’de Avusturya tabiyetine geçmiştir ve Şark Demiryolları İşletme Şirketi adını
almıştır. Bu dönemde şirketin Fransız yöneticileri yerine Avusturyalı yöneticiler getirilmiştir.
7
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Esat Paşa‟nın isteği üzerine hazırlanmıştır ve büyük bir yolcu binası ile buna ek
olarak birkaç bina yapılması, rıhtım ve antrepoların daha büyük tutulması ve yolcu
binasının arsanın güney tarafı ile Sirkeci İskele Caddesi arasına yapılması teklif
edilmiştir. 30 Temmuz 1873 tarihinde, A planı genel hatlarıyla kabul edilmiştir. İnşaat
şirketiyle anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, şirket, garın inşaası için yeterli
maddi kaynağı sağlayamadığından, inşaata başlanamamış, istasyon hizmetleri,
uzun yıllar, geçici yapılarda sürdürülmüştür (EK B1). Osmanlı İmparatorluğu‟nun
idare ve ticaret merkezinin bir gar binasından yoksun olması rahatsızlık
yarattığından, 11 Şubat 1888 tarihli irade ile inşaat kararı alınmıştır [Toydemir, 19511952].
Tasarımını Alman mimar, A. Jasmund‟un yaptığı bina, II. Abdülhamit adına Müşir
Hamdi Paşa‟nın katıldığı bir törenle 3 Kasım 1890 tarihinde açılmıştır [Toydemir,
1952, s.41] (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 – Sirkeci Gar Binası Açılış Töreni

Balkanlarda

çıkan

isyanlar,

çeşitli

savaşlar

ve

inşaat

şirketiyle

yaşanan

anlaşmazlıklardan dolayı, Rumeli demiryolu hattının Avrupa‟ya bağlantısı 1888
yılına kadar bitirilememiştir. 12 Ağustos 1888 tarihinde, Şark Ekspresi Avrupa‟ya
ulaşmak üzere Sirkeci‟den hareket etmiştir [Engin, 1993, s.188].
Baron Hirsch‟in, Osmanlı İmparatorluğu ile ihtilafa düştüğünden dolayı elindeki Şark
Demiryolları Şirketi hisse senetlerini Deutsche Bank ve Wiener Bank Verein‟a
devretmesi üzerine 1 Ekim 1890 tarihinde, Zürih‟te, Şark Demiryolları Bankası
kurulmuştur [Engin, 1993, s.196].
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1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca, itilaf
devletleri,

Osmanlı topraklarındaki bütün liman ve demiryollarından serbestçe

faydalanma hakkını kazanmışlardır. 13 Kasım 1918 tarihinde, İstanbul‟a gelen İtilaf
Donanması‟ndaki İngiliz birlikleri, birkaç gün içinde, Beyoğlu‟ndaki kışlalara ve
İstanbul Boğazı‟nın her iki yakasındaki stratejik yapılara yerleşmişlerdir . İngilizler 15
Ocak 1919 tarihinde, Haydarpaşa Garı‟nı işgal etmişlerdir. 16 Kasım 1918 tarihinde,
Doğu Trakya‟dan gelen ve Bakırköy‟deki Reşadiye Kışlası‟na yerleşen 4000 kişilik
Fransız birliği ise, 4 Kasım 1918 tarihinde Uzunköprü-Sirkeci hattını ve 15 Ocak
1919‟da Şark Demiryolları Müdüriyeti‟ni işgal etmiştir [Bakırköy Rehberi, 1994,
s.44]..
I. Dünya Savaşı‟ndan sonra, Almanlar‟ın Anadolu ve Rumeli‟de işlettikleri tüm
demiryolu hatları tasfiye edilmiştir. İstanbul-Uzunköprü arasındaki hattın işletilmesi,
idare merkezi Paris‟te bulunan Societe des Chemins de Fer Orientaux ismindeki bir
Fransız kumpanyasına devrolmuştur8. 25 Aralık 1936 tarihli bir mukavele ile Şark
Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti‟nce satın alınmış ve millileştirilmiştir [Hafetuş,
1937, s. 64]. 1870 yılında, Rumeli demiryollarının inşaası için yapılan istikrazdan
kaynaklanan borçlar ise Türkiye Cumhuriyeti‟ne devrolmuş ve ödeme ancak 25
Mayıs 1954 tarihinde tamamlanmıştır [Engin, 1993, s. 217].
3.2. Hat Üzerindeki Demiryolu Yapılarının Mimari Özellikleri
Sirkeci-Halkalı hattındaki demiryolu yapıları, bir tip projenin uygulamalarıdır. Bu
istasyonlarda, peron üstündeki yapılar, çelik putrellerle taşınan saçak (Foto 2) ve
yine bu putrellerce taşınan prekast beton duvarlarla oluşturulmuş istasyon şefliği ve
bekleme salonudur (Foto 4).
Tip projedeki lojman yapıları iki çeşittir. Bunlardan büyük olan yapı tipi, iki katlıdır.
Üç adet giriş kapısı vardır. Bu kapılardan iki tanesi zemin kata, diğeri ise üst kata
giriş için kullanılmaktadır. Üst katta demiryolu cephesinde küçük bir çıkma vardır.
Birinci kat döşemesi hizasında, aynı katın pencere alt hizasında ve çatı katı
döşemesi hizasında silmeler vardır. Çatı katı, yan cephelerdeki dairesel pencerelerle
aydınlatılmakta ve havalandırılmaktadır. Yapının beşik çatısı iki uçta kırılarak küçük
kırma çatı yüzeyleri elde edilmiştir (Foto 18).
Küçük lojman yapıları, ise tek katlıdır. İki hacimden oluşan bu katın üstünde alçak bir
çatı

8

katı

bulunmaktadır.

Çatı

katı,

yan

cephelerdeki

ufak

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/inventairesaq/89aq-18.html
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pencerelerle

aydınlatılmaktadır. Bu pencerelerde, zemin kat pencerelerinin söveleri tekrar
edilmiştir (Foto 115).
İstasyonlarda tekrarlanan diğer bir yapı tipi ise emtia ambarıdır. Geçmişte, eşya
nakliyatının büyük bölümü demiryoluyla yapılmıştır. Uzak istasyonlardan getirilen
mallar, bu yapılarda toplanmış ve işlemleri burada yapılarak sahiplerine teslim
edilmişlerdir. Bu yapı tipi, köşelerde vurgulanan taşları, pencere ve kapı açıklıkları
üzerindeki kemerleriyle tipiktir (Foto 133).
Tip projenin diğer bir yapısı, buharlı lokomotiflere ve istasyondaki lojmanlara su
sağlamak amacıyla yapılmış olan su kuleleridir. Bu yapı tipi, günümüzde işlevini
yitirmiştir (Foto 159).
Peron kotuna ulaşmak ve demiryolunu yaya trafiğinden arındırmak için istasyonlarda
birer altgeçide ihtiyaç duyulmuştur. Altgeçide ait merdivenleri barındıran yapılara,
zaman

içinde

çeşitli

oluşturulmuştur..

Bu

ekler
yapı

yapılarak
tipinde,

günümüzdeki

zemin

katın

istasyon
yarısı

giriş

altgeçidin

binaları
girişini

oluşturmaktadır. Zemin katın diğer yarısı ve üst kat ise lojmandır (Foto 149).
3.3. İstasyonların Yapı Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması
Sirkeci-Halkalı hattı, üç etapta oluşturulmuştur. Her etaba ait istasyon yapıları,
yoğunluk ve nitelik açısından farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, karşılaştırma
sırasında, istasyonlar, yapım aşamalarına göre gruplandırılmışlardır. Tablo 3.1‟de,
hat istasyonlarının açılış tarihleri sunulmuştur.
İlk grup, 4 Ocak 1871‟de açılışı yapılan Yedikule-Küçükçekmece hattı istasyonlarıdır
[Levant Herald, 05-01-1871]. Hattın ilk yapılan bu bölümü, sur dışındadır;
İstanbul‟un yoğun yerleşim merkezlerinden uzaktadır. Dolayısıyla, istasyonlara ait
yapılaşma, daha yoğundur ve istasyonların bu bölgelerde oluşturulması, buradaki
yerleşmelerin yapısında köklü değişikliklere neden olmuştur. Örneğin, Yeşilköy ve
Bakırköy, sahilde birer küçük köyken, hattın yapılmasının ardından gelişmiş ve
şehrin önemli sayfiye yerleri haline gelmişlerdir. İlk dönemde yapılan demiryolu
hattının geçtiği güzergah, şehrin gelişim aksını tanımlamış, banliyölerin oluşmasını
sağlamıştır [Tekeli, 1985, s.883].
21 Temmuz 1872 tarihli irade9 ile hizmete açılan Sirkeci-Yedikule hattı istasyonları
ise ikinci grubu oluşturmaktadır. Bu gruba ait istasyonlar sırasıyla, Kumkapı,
Yenikapı

ve

Kocamustafapaşa

‟dır.

Bu

istasyonlar,

sur

içi

bölgesinde

bulunmaktadırlar, ve buradaki yerleşmelere demiryolu hizmeti sağlamak amacıyla
9

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DUIT, no. 68, g. 2-7, vr. 1.

17

kurulmuşlardır.

Sirkeci-Yedikule

hattı

inşa

edilirken,

yangın

bölgelerinden

geçirilmeye çalışılmıştır [Engin, 1993, s.69]. XIX. yüzyıl, İstanbul için sivil mimari
korumacılığı açısından erken bir tarihtir. Bu örnekte amacın, buradaki mevcut
yapılaşmayı

korumaktan

çok,

istimlak

bedelinden

kaçınmak

olduğu

düşünülmektedir. Ancak, yangın geçirmiş bölgelerde dahi, yapılaşma tamamen
yokolmamıştır. Bu nedenle, istasyonlar inşa edilirken, mevcut dokunun içine
yerleşmek gerekmiştir [EK B2]. İlk grupta incelenen istasyonlardaki yapı yoğunluğu,
bu örneklerde mevcut değildir.
Tablo 3.1- Sirkeci-Halkalı Hattı İstasyonları Açılış Tarihleri
İstasyonun Adı

İşletmeye Açıldığı
Tarih

Kaynakça

Sirkeci

3 Kasım 1890

Toydemir, 1952, s.41

Cankurtaran

Ulaşılamadı

27 Temmuz 1872 TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları
(10 Temmuz 1288)
Onur, 1953, s.42
27 Temmuz 1872 TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları
Yenikapı
(10 Temmuz 1288)
Onur, 1953, s.42
27 Temmuz 1872 TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları
Kocamustafapaşa
(10 Temmuz 1288)
Onur, 1953, s.42
04 Ocak 1871
Levant Herald, 05-01-1871
Yedikule
(23 Aralık 1287)
Onur, 1953, s.42
Kumkapı

Kazlıçeşme

Ulaşılamadı

Zeytinburnu

Ulaşılamadı

Yenimahalle

Ulaşılamadı

Bakırköy

04 Ocak 1871
(23 Aralık 1287)

Levant Herald, 05-01-1871
Onur, 1953, s.42

Yeşilyurt

11 Eylül 1952

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Yeşilköy

04 Ocak 1871
(23 Aralık 1287)

Levant Herald, 05-01-1871
Onur, 1953, s.42

Florya

1956

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Menekşe

1956

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Küçükçekmece

26 Temmuz1954

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Soğuksu

1956

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Kanarya

18 Ekim 1963

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları

Halkalı

22 Haziran 1955

TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Md. Hareket B. kayıtları
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Son grup ise, 1950‟lerde şehrin büyümesi ve yeni merkezlerin oluşmasıyla ihtiyaç
duyulan ve hattın elektrifikasyonundan sonra eklenen istasyonlardır. Bu istasyonlar,
hat açısından ikincil niteliktedir. Diğer istasyonlarda görülen yapı tipleri, bu
istasyonlarda mevcut değildir. Üçüncü grubu oluşturan istasyonlar, sırasıyla,
Cankurtaran, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Yeşilyurt, Florya, Menekşe,
Küçükçekmece, Soğuksu, Kanarya ve Halkalı‟dır.
3.3.1. Yedikule-Küçükçekmece Hattı İstasyonları
Yedikule-Küçükçekmece arası, hattın ilk açılan kısmıdır. Hattın açıldığı, 4 Ocak
1871 tarihinde, günümüzde mevcut bulunan yapıların hiçbiri henüz yapılmamıştır.
Bu dönemde, ana istasyonlar Yedikule, Bakırköy, Yeşilköy ve Küçükçekmece‟dir;
Zeytinburnu10 ve Florya11 da birer küçük durak olarak hizmet vermiştir [Mumcuoğlu,
2001]. Hattın son istasyonu olarak adı geçen Küçükçekmece İstasyonu, günümüzde
kullanılan istasyon değildir [Narter, 2001]. İlk yapılan istasyon, Eski Küçükçekmece
Tren İstasyonu başlığı altında incelenecektir.
Ana istasyonlarda, sadece birer adet iki katlı ahşap istasyon binası vardır. 1888
yılına ait, Yeşilköy-Küçükçekmece arasındaki hattı gösterir 1/1000 ölçekli haritada,
bu yapılar görülmektedir. Yapı tipinin Yeşilköy‟deki örneğine ait bir fotoğraf, EK
A2‟de sunulmuştur. EK B3 ve EK A3‟te verilen Bakırköy ve Yeşilköy istasyonları‟na
ait yerleşim planlarında12, söz konusu yapı, kesikli çizgilerle belirtilmiştir. Bu
durumda, 1910-1912 yıllarında, bu yapıların ortadan kaldırılmasının ve yerine başka
yapıların inşa edilmesinin önerildiği anlaşılmaktadır.
1910 yılından itibaren, hat üzerinde pek çok yapı inşa edilmiştir. YedikuleKüçükçekmece hattı da yapılaşmanın en yoğun olarak görüldüğü kısımdır. Hattın bu
bölümü, yerleşme bölgelerinin dışında bulunduğundan, istasyonların oluşturulması
sırasında, yoğun bir yapılaşmaya gidilmiştir. Bu yapıların çoğu özgün durumlarıyla
günümüze ulaşabilmiştir.
3.3.1.1 Yedikule
Yedikule Tren İstasyonu, ilk etapta döşenen hattın batı yönündeki ilk istasyonudur.
Bu niteliği nedeniyle, hat üzerindeki en kapsamlı istasyon komplekslerinden biridir.
10

Zeytinburnu İstasyonu’nda, tip projeye ait bir adet küçük lojman yapısı bulunmaktadır (Foto 161).
EK A1 ‘de sunulan Yeşilköy-Küçükçekmece arasını gösterir haritada, Florya durağı da
belirtilmiştir.
12
Planların üzerinde herhangi bir tarih bulunmamaktadır. Ancak, siyah taranan yapıların mevcut
yapıları, kırmızıların ise inşa edilmesi düşünülen yapıları ifade ettiği anlaşılmaktadır. Planlarda,
peronlar ve ikinci hat kırmızıyla belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle, bu planların ikinci hattın
yapıldığı 1910-1912 tarihlerine ait olduğu düşünülmektedir.
11
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Tip projeye ait yapıların pekçoğunu barındırmaktadır. Peron yapıları, günümüzde
mevcut olmakla birlikte, bir takım müdahaleler geçirmişlerdir. Bekleme salonuna ait
pencere ve kapı doğramaları sökülmüş, pencerelerin altlarındaki duvar panoları
kaldırılarak, kapı açıklıkları oluşturulmuştur. Bu şekilde, mekan kapalı bir hacim
olmaktan çıkartılarak yapıda geceleri barınılması engellenmeye çalışılmıştır.
İstasyonda, bir adet büyük lojman yapısı (Foto 154), bir adet emtia ambarı (Foto
158), bir adet istasyon giriş binası (Foto 155) ve iki adet de küçük lojman yapısı
bulunmaktadır. Bu küçük lojman yapıları, çeşitli eklerle birleştirilmiştir ve dışardan
uzun tek bir yapı olarak algılanmaktadır. Eskiden hatta çalıştırılan buharlı
lokomotiflere su sağlamak amacıyla yapılmış su kulesi de, işlevini yitirmekle birlikte,
fiziksel varlığını sürdürmektedir (Foto 159).
Eski hattın ilk istasyonu olması nedeniyle, Yedikule‟de, diğer istasyonlardaki hizmet
yapılarının yanısıra, çok sayıda atelye yapısı bulunmaktadır. Hattın ilk açıldığı
dönemlerde, lokomotif ve vagonlar, yurtdışından bütün halinde getirilmiştir. Ancak,
1871 yılının Temmuz ayında, bir lokomotif, Yedikule civarında karaya çıkartılırken
tamamen batmıştır [La Turquie, 19-08-1871]. Bu kazanın ardından ise lokomotif ve
vagonlar parçalar halinde getirilip, Yedikule‟deki atelyelerde monte edilmeye
başlanmıştır [Engin 1993, s.78]. Bu yapıların bir kısmı hâlâ atelye olarak
kullanılmaktadır (Foto 156 -157).
3.3.1.2 Bakırköy13
Bakırköy İstasyonu‟ndaki peron yapılarına ait, 1920‟lerde çekilmiş bir fotoğraf,
yapıların o yıllardaki durumunu ve o dönemdeki tren yolcusunun niteliğini
yansıtmaktadır (Şekil 3.3).
Günümüzde, peron yapıları, özgün niteliklerini korumaktadır. Ancak, bekleme
salonu, pencereleri kapıya dönüştürülüp, doğramaları sökülerek açık bir mekan
haline getirilmiştir.
İstasyondaki büyük lojman yapısı, fiziksel varlığını sürdürmektedir. Ancak, yakın bir
dönemde, TCDD tarafından ihaleye çıkartılarak, “fast food” lokanta olarak
işletilmeye başlanmıştır (Foto 162). İşlev değişikliği sırasında, yapının iç duvarları,
merdiveni, döşemeleri kaldırılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu tadilat sırasında
pencere ve kapı doğramaları da değiştirilmiş, yapı sadece dış kabuğuyla
korunmuştur.
İstasyondaki küçük lojman yapısı da TCDD Mensupları ve Emeklileri Derneği olarak
kullanılmaktadır (Foto 163). Bu yapıların önünde, demiryoluna bakan alan çay
13

Bakırköy, hattın ilk yapıldığı dönemde Makriköy adıyla anılmaktadır [Tuna, 2000 , s. 58].
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bahçesi olarak düzenlenmiştir. Demiryolunun hemen yanında bulunan, kâgir tek katlı
yapı ise eski emtia ambarıdır (Foto 164).

Şekil 3.3 – 1920‟li yılların başında, Bakırköy Tren İstasyonu

14

EK B3‟te sunulan 1912 tarihli vaziyet planında, jandarma karakolu olarak
isimlendirilen yapıya ilişkin bir fotoğraf Şekil 4.7‟de sunulmuştur. bu yapı, kademeli
saçak altı silmesiyle tipiktir.

Yapının batı tarafına ek yapılmış olduğundan,

günümüzde, silme, sadece doğu cephede görülmektedir.
Elektrikli trenlerden önce kullanılan makasçı kulübeleri, işlevlerini yitirdiklerinden,
günümüze ulaşamamışlardır. Bu kulübelere ilişkin fotoğraf, Şekil4.8‟de sunulmuştur.
3.3.1.3 Yeşilköy15
İstasyondaki peron yapıları, özgün nitelikleriyle korunmuştur. Diğer yapıların çoğu
lojman olarak kullanılmaktadır. Büyük lojman yapısı, mutfak ve WC için eklenen
birkaç bölme duvarı dışında özgün durumdadır. Yapı bugün kullanılmamaktadır
(Foto 19). Bu istasyonda dört adet küçük lojman yapısı bulunmaktadır (Foto 98115). Özgün yapılara bir takım ekler yapılmış olmakla birlikte, bu ekler kolaylıkla
ayıklanabilecek niteliktedir (Foto 138). Tip proje yapılarının dışında, Yeşilköy‟de iki
adet ahşap, iki adet de kâgir yapı, lojman olarak hizmet vermektedir. Bunların içinde,
ahşap olanlardan biri yatakhane (Foto 101), kâgir yapılardan biri ise işçi barakası
olarak tasarlanmıştır (Foto 110). İstasyon giriş binası ise hem lojman hem de giriş
yapısı olarak işlevini sürdürmektedir (Foto 126).

14

Tuna, 2000, s. 143
Yeşilköy’ün, demiryolu yapıldığı dönemdeki adı Ayastefanos (San Stefano) ‘dur [Başgelen, 1983,
s8 ].
15
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Emtia ambarı, günümüzde kafeterya olarak kullanılmaktadır (Foto 130). Su kulesi
ise teknolojinin değişimi ile işlevini yitirmiş durumdadır (Foto 119). Bir adet lokomotif
atelyesi de kullanılmayan bir yapı olarak, istasyonda varlığını sürdürmektedir (Foto
78).
3.3.1.4 Eski Küçükçekmece Tren İstasyonu
Hattın açıldığı dönemde kullanılan Küçükçekmece İstasyonu, günümüzde aynı adla
anılan istasyon değildir. O dönemde kullanılan istasyon, günümüzde, TCDD „ye ait
Menekşe Dinlenme Tesisleri içinde kalmıştır. EK A1‟de sunulan YeşilköyKüçükçekmece

arasını

gösterir

haritadaki

Küçükçekmece

İstasyonu

ile,

günümüzdeki Menekşe İstasyonu‟nu gösteren vaziyet planı (EK B5) incelenmiş, ve
bu iki yerleşim planının aynı yere ilişkin oldukları görülmüştür. Çevrede herhangi bir
yapı bulunmadığından, karşılaştırma sırasında, demiryollarına ait mülkiyet sınırı, kıyı
çizgisi ve arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınmıştır.
EK B5‟te sunulan vaziyet planında 7 rakamıyla kodlanan yapı, diğer paftada da
görülmektedir. Bu yapı, hattın ilk açıldığı tarihte yapılan istasyon yapısıdır. Söz
konusu yapı tipinden birer örneğin, tüm ana istasyonlarda inşa edilmiş olduğu
düşünülmektedir. Bakırköy (EK B3) ve Yeşilköy (EK A3) vaziyet planlarında bu
yapıların yerleri kesikli çizgilerle ifade edilmiştir. Ancak, aynı dönemde Yedikule Tren
İstasyonu‟nun durumunu gösteren vaziyet planına ulaşılamamıştır. 1912 yılından
itibaren, istasyonlarda yeni bir yapılaşma söz konusu olmuştur. Bu dönemde,
Yeşilköy ve Bakırköy‟deki eski istasyon binalarının yerine başka yapılar inşa
edilmiştir. Bu nedenle, yapı tipinin günümüze ulaşabilen tek örneği, eski
Küçükçekmece İstasyonu‟ndaki binadır (Foto 167-168).
İki katlı olarak inşa edilen yapı ahşaptır. Bu binanın iki yanına birer küçük yapı
eklenmiştir. Küçükçekmece‟de bu eklerin her ikisi de ahşapken, Yeşilköy‟deki
örnekte, ekler kâgirdir (EK A2).
Menekşe İstasyonu‟na ait, EK B5 kodlu vaziyet planında, 10 numarayla kodlanmış
yapı, günümüze ulaşamamıştır. 9, 6, 5, 4, 21, 20 kodlu yapıların tümü ahşaptır ve
beşik çatıyla örtülüdür (Foto 169). Bu yapılar, demiryoluna parallel olarak
konumlandığından, yolun diğer tarafından fotoğraflamak mümkün olmuştur. Ancak,
uzun süre TCDD‟ye ait dinlenme tesisleri olarak hizmet veren yapılar, günümüzde
terkedilmiş olduklarından içlerine girilememiştir.
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3.3.2. Sirkeci-Yedikule Hattı İstasyonları
Sirkeci Gar Binası (Şekil 3.4), Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bir prestij yapısı
olarak inşa edildiğinden, mimari açıdan ayrıcalıklı bir yapıdır. Bu nedenle, hat
üzerindeki istasyonlardan farklı özellikler taşımaktadır. Tip projenin bir örneği
değildir ve buradaki yapılar, diğer istasyonlarda tekrar etmez. Bu sebepten dolayı,
hat istasyonları incelenirken, Sirkeci Garı, gruplamanın dışında tutulmuştur.

Şekil 3.4 – 1890‟lı yıllarda Sirkeci Garı

16

Diğer istasyonlardaki yapılar ise mimari olarak, ilk gruptakilerle aynı özellikleri
göstermekle birlikte, bu istasyonlarda yapı yoğunluğu daha düşüktür. Bunun nedeni
ise Yedikule‟den itibaren hattın, sur içine girmiş olmasıdır. Sur içi, o dönemde de
kent yerleşiminin yoğun olduğu kesim olduğundan, istasyon yapıları, mevcut
dokunun içinde yer almışlardır.
3.3.2.1 Kumkapı
Bu dönemde eklenen istasyonlar içinde, en fazla yapı tipi, Kumkapı Tren
İstasyonu‟nda

görülmektedir.

Peron

yapıları,

ilk

grup

istasyonlarla

aynı

özelliklerdedir. Bu istasyonda, bir adet büyük lojman yapısı, bir adet istasyon giriş
binası (Foto 149) ve bir adet de emtia ambarı bulunmaktadır. Emtia ambarının
pencere ve kapı açıklıkları değiştirilmiştir. Büyük lojmanın ise çatı katını aydınlatan

16

Eken, 1992, s. 100.
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pencereleri değiştirilmiş, dairesel pencere yerine üç adet dikdörtgen pencere
açılmıştır (Foto 150).
3.3.2.2 Yenikapı
Yenikapı Tren İstasyonu‟ndaki peron yapıları, özgün nitelik taşımaktadır. Bu
istasyondaki büyük lojman yapısı, diğer istasyonlarındaki örneklerden farklıdır (Foto
152). Plan boyutları diğerlerinden küçüktür. Üst katta çıkma bulunmamaktadır.
Pencere söveleri farklıdır, pencere alt ve üstündeki bezeme elemanları yoktur.
Fakat, çatı biçimlenişi, çatı katını aydınlatan dairesel penceresi ve silme detaylarıyla
diğer örneklere referans vermektedir. İstasyonun güney tarafında bulunan kâgir
yapı, kademeli saçak altı silmesiyle, jandarma karakolu yapı tipine bir örnektir. Bu
yapılar, pencere üzerindeki kemerleriyle, diğer istasyonlardaki emtia ambarı
yapılarına benzeyen bir adet küçük kâgir yapı ve bir adet de küçük lojman yapısı
(Foto 153) ile birlikte Yenikapı Tren İstasyonu yapılar grubunu oluşturur.
3.3.2.3 Kocamustafapaşa
Kocamustafapaşa Tren İstasyonu‟ndaki peron yapıları da özgün niteliktedir.
İstasyonda, bu yapıların dışında tip projeye ait iki adet küçük lojman yapısından
başka özgün bir yapı bulunmamaktadır.
3.3.3 Cumhuriyet Dönemi’nde Eklenen Ara İstasyonlar
Özellikle 1950‟lerden sonra İstanbul‟un nüfusunda ani bir artış görülmüştür.
Anadolu‟dan

İstanbul‟a

göçler

yoğunlaşmış,

gecekondulaşma

bu

devirde

başlamıştır. Aynı sebeplerden ötürü, şehirdeki yoğunluk artmış ve özellikle sur
dışında yeni merkezler oluşmuştur. Bu yeni merkezlerin de demiryolu hizmetinden
yararlanmasını

sağlamak

amacıyla,

Sirkeci-Halkalı

hattına

yeni

istasyonlar

eklenmiştir.
Bu istasyonlarda, peron üzerindeki yapılar, betonarme yapılardır. Kazlıçeşme,
Zeytinburnu, Yenimahalle, Küçükçekmece İstasyonları‟da, peron üzerinde, aksta
birer adet putrel tarafından taşınan markiz vardır (Foto 160). Cankurtaran, Yeşilyurt,
Menekşe, Soğuksu ve Kanarya‟da ise markiz yoktur (Foto 148). Florya ise tamamen
farklı nitelikte olup, betonarme ayaklarla taşınan bir saçağa sahiptir (Foto 166).
İstasyon çevrelerinde, alt geçit girişleri dışında, demiryoluna ilişkin herhangi bir bina
yoktur. Sadece, Yeşilyurt ve Zeytinburnu‟nda birer küçük lojman (Foto 161) ve
Küçükçekmece‟de

özgün

bir

demiryolu

yapısı

bulunmaktadır

(Foto

170).

Küçükçekmece İstasyonu, eskiden 24. km olarak adlandırılmıştır. Bu noktada trenler
durmadığından, buraya atlı arabalarla gidilmiştir [Narter, 2001]. Özel bir isim
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verilmesi ve atlı arabaların çalıştırılması göz önünde bulundurularak, buranın
istasyon olmasa da, hat üzerinde önemli bir nokta olduğu düşünülmektedir. Bu
noktadaki eski demiryolu yapısının, buraya 24. km
olduğu

söylenebilir.

Bugünkü

istasyonlar

Zeytinburnu, Florya ve Soğuksu‟da

denildiği zamandan kalmış

yapılmadan

önce,

Cankurtaran,

birer küçük durak olduğu bilinmektedir

[Mumcuoğlu, 2001]. Zeytinburnu‟ndaki lojman yapısının, bu dönemde inşa edildiği
düşünülmektedir.

Tablo 3.2 – Hat istasyonlarının yapı yoğunluğu açısından karşılaştırılması

17

3.4. Haydarpaşa-Gebze Hattı Yapılarıyla Karşılaştırılması
İstanbul‟un her iki yakasında inşa edilen demiryolu yapıları, yaklaşık aynı yıllara
tarihlenmektedir. XX. Yüzyılın ilk yıllarında yapılan bu yapılar, farklı şirketlerce
yapılmış olmakla birlikte bir takım ortak özellikler de taşımaktadırlar.
Demiryolu yapılarının pekçoğunda beşik çatı kullanılmıştır. Bu çatının eğimi fazla
olup, çatı arasının kullanılmasına olanak vermektedir. Çatı katının havalandırılması
ve aydınlatılması, kalkan duvarlarındaki pencerelerle sağlanmıştır (Foto 173-162).
Bir veya iki katlı olan bu yapıların, çoğu kâgirdir. Demiryolu yapılarının köşe taşları
ve subasmanlar cepheden farklı bir renge boyanmış ve öne çıkartılarak
vurgulanmışlardır (Foto 174-133).
Pencere ve kapı kenarları tuğla veya sıva ile vurgulanmış olup, açıklıklar, kemerle
geçilmiştir. Kemer taşları da köşe taşlarıyla aynı renge boyanarak öne çıkartılmıştır.
Kilit taşları, kemerin diğer taşlarından daha büyüktür ve kimi zaman bir motifle
süslenmiştir (Foto 175-116).
17

Peron tipi başlığı altında A harfiyle kodlanan peronlarda markiz, iki sıra ayakla taşınmaktadır (Foto
2). B tipi peronların markizleri ise aksta tek ayakla taşınmaktadır (Foto 160). Saçaksız olarak
nitelenen markizlere bir örnek 148 numaralı fotoğrafta sunulmuştur. C tipi peron ise betonarme
ayaklarla taşınan markize sahiptir (Foto 166).
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1900‟lü yıllarda inşa edilmiş demiryolu yapılarının çoğu, mimari açıdan, bu ortak
özellikleri göstermektedir. Ancak, Sirkeci-Halkalı hattında, yolcu bekleme salonu ve
işletmeye ait büroları barındıran peron üstü yapıları, yerleşim özellikleri, mekan
kullanımları ve yapım teknikleriyle diğerlerinden farklı nitelikler taşımaktadır.
Peron ve yapıların yerleşim özellikleri, Istanbul‟un iki yakasındaki banliyö hatlarında
farklılık göstermektedir. Anadolu yakasında, her iki yöne giden trenler, birbirinin
hemen yanına döşenmiş raylarda hareket ederler. İstasyon yapısı, bu yolların bir
yanındadır. Yolların diğer tarafında ise ikincil bir peron vardır (Foto 171-172). İki
peron, merdivenli bir alt geçitle birbirine bağlanmıştır. Farklı yönlere gidecek
yolcular, iki ayrı peronda beklerler. Rumeli yakasında ise, ortada tek bir peron
bulunmaktadır. İki yöne giden trenlerin hareket ettiği yollar ise, bu peronun iki
yanındadır (Foto 1).
İstasyon

yapıları,

mekansal

özellikleri

açısından

da

önemli

farklılıklar

göstermektedir. Haydarpaşa-Gebze hattında, halkın kullanımına açık bekleme
salonları, işletmeye ait ofisler ve lojman birimleri

tek yapı içinde çözülmüştür.

Genellikle tek katlı olan bu yapıların orta aksı yükseltilerek ikinci kat oluşturulmuştur.
Saçak, sadece istasyon yapısının olduğu tarafta vardır (Foto 171). Sirkeci-Halkalı
hattında ise saçak, ana elemanlardandır (Foto 2). Tüm peronun üstünü kaplar.
Saçağın altında iki adet tek katlı yapı bulunmaktadır (Foto 3). Birinde, bekleme
salonları, diğerinde ise işletmeye ait ofisler vardır. Lojmanlar ise demiryolunun iki
kenarında yapılmıştır.
Anadolu yakasındaki istasyon yapıları yığma olarak inşa edilmiştir. Avrupa
yakasında ise, peron yapıları çelik putreller tarafından taşınmaktadır. Banliyö
hatlarının

elektrifikasyonu

sırasında,

peronların

yükseltilmesi

gerekmiştir.

Haydarpaşa-Gebze hattındaki istasyonlarda, peronlar yükseltilirken, düşük kotta
kalan istasyon yapılarıyla peron arasında, kot ilişkisini sağlayabilmek için,
basamaklar yapılmıştır (Foto 174). Sirkeci-Halkalı hattında ise, peronların
yükseltilmesi sırasında, saçağın ve yapıların taşıyıcı elemanları olan putreller, büyük
krikolar yardımıyla yükseltilmiş, putrellerin altına beton ayaklar dökülmüştür. Bu
sayede, yapılarla peronun kot ilişkisi bozulmamıştır.
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4. YEŞİLKÖY TREN İSTASYONU
4.1. Yeşilköy'ün Konumu, Sosyal Yapısı ve Tarihi
İstanbul‟un Bakırköy ilçesine bağlı bir bucak olan Yeşilköy, şehir merkezinin yaklaşık
17 km. batısında, Bakırköy ve Florya arasında bulunan bir kıyı yerleşimidir (Şekil
4.1). Adını, İstanbul‟da ilçe teşkilatının yeniden yapılandırıldığı 1930 yılında almıştır
[İslâm Ansiklopedisi, 1979]. Yerleşmenin eski adı olan Ayastefanos ise, Aziz
Stefanos olarak anılan bir aziz için burada yapılmış bir kiliseden kaynaklanmaktaydı
[Başgelen, 1983, s. 510]. Ayastefanos adının, Ayios Stefanos ve San Stefano olarak
kullanıldığına da rastlanmaktadır.

Şekil 4.1-Yeşilköy Yerleşimi

18

Yöre, Bizans döneminden itibaren, bir sayfiye yeri niteliği taşımıştır. İmparatorların
olduğu kadar, halkın da ilgisini çeken San Stefano‟da, villalar yapılırken, bahçelerin
denizin hemen kıyısında olmasına dikkat edilmiştir [Von Hammer, 1822, s. 10].
18

Bakırköy Rehberi, 1994.
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Osmanlı döneminde, Ayastefanos, uzun bir süre, küçük bir sahil köyü olarak
değerlendirilmiştir. Evliya Çelebi, 1640 yılında Ayastefanos‟a yaptığı seyahate ilişkin
notlarında, yöreyi “beşyüz evli bir Rum kasabası” olarak tanımlamıştır [Evliya
Çelebi‟den aktaran Yıldırım, 1990, s. 12].
Deniz ve demiryolu sayesinde, Istanbul‟a düzenli ulaşım sağlandıktan sonra,
özellikle Bakırköy-Florya arasında yerleşim yoğunlaşmaya başlamıştır. II.Abdülhamit
döneminde başlayan bu yapılanma hareketi, Ayastefanos‟u, İstanbul‟un önemli
banliyölerinden biri haline getirmiştir. Bu dönemde, yörenin ekonomisi canlanırken,
toplumsal ve etnik bileşimi de çeşitlenmiştir [Karlık, 1993, s. 510]. Yörede Ermeni ve
Rumlar yoğun olarak yerleşmişlerdir.
Yeşilköy‟ün İstanbul‟la bağlantısını sağlayan denizyolu ulaşımı, demiryolundan önce
sağlanmıştır. “Journal de Constantinople” adlı gazetenin 29-02-1852 tarihli
sayısında yayınlanan bir haberle, Yeşilköy‟e buharlı gemi seferleri düzenleneceği
duyurulmuştur. 19-04-1852 tarihli sayıda ise, bu seferlerin geçici ilk hareket saatleri
verilmiştir. “İdare-i Mahsusa”nın İstanbul‟dan kalkan vapurlarının sırasıyla, Kumkapı,
Yenikapı, Samatya, Bakırköy‟e uğrayarak Ayastefanos‟a ulaştıkları bilinmektedir.
Fakat, yörede deniz ulaşımı, ancak 1. Dünya Savaşı‟nın başlangıcına kadar
sürebilmiştir. İstanbul Ansiklopedisi‟nde Deniz Ulaşımı başlıklı maddede, denizyolu
işletmesinin iflasın eşiğine gelmiş olmasından ve gemilerin donanmanın emrine
verilmiş bulunmasından dolayı seferlerin iptal edildiği belirtilmektedir.
Demiryolu ulaşımı ise 4 Ocak 1871‟de açılışı yapılan Yedikule-Küçükçekmece
hattıyla sağlanmıştır. Bu hattın Sirkeci‟ye uzatılması, 21 Temmuz 1872 tarihinde
gerçekleşmiştir.
Ayastefanos, coğrafi konumu açısından, İstanbul için bir ön direnme noktası
olduğundan, tarih boyunca pek çok kez işgal edilmiştir. Bu nedenle, yöre, bir sayfiye
yeri olmanın yanısıra, bir askeri merkez niteliği de taşımıştır. Nitekim ‟93 Harbi‟nin
başlaması ve Rus ordularının Balkanlar yoluyla İstanbul‟u tehdit etmeleriyle,
Ayastefanos, yeniden askeri önem kazanmıştır. Ruslar, Ayastefanos‟u işgal ederek,
karargâh haline getirmişlerdir [Karlık, 1993, s.511]. Savaşın Rusya lehine
sonuçlanması üzerine, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmaya sahne olan Neriman Villası, günümüze ulaşamamıştır [Başgelen,
1983,

s.8].

Ruslar,

antlaşmanın sağlanmasıyla ordularını çektikten sonra,

Yeşilköy‟de, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ölen askerlerinin anısına ve
Ayastefanos‟a girişlerinin bir sembolü olarak bir anıt yaptırmak istemişlerdir.
Yeşilköy civarında bir arazide, anıt-kilisenin yapımı 1894-1898 yılları arasında
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gerçekleşmiştir [Batur, 1993, s. 468]. Bu anıt, I. Dünya Savaşı‟nın başlarında, Türk
askerleri ve halk tarafından yıkılmıştır.
Yeşilköy‟ün sahne olduğu diğer bir tarihi olay ise, 31 Mart Olayı‟dır. 13 Nisan
1909‟da İttihat ve Terakki‟ye karşı düzenlenen bir hükümet darbesi, Selanik‟ten
gelen Hareket Ordusu‟nun 19 Nisan 1909‟da Ayastefanos‟a girmesine sebep
olmuştur [Sakaoğlu, 1993, s.188]. Ayan ve Mebusan Meclisleri, bir telgrafla,
Abdülhamit‟in kenti Hareket Ordusu‟na teslim etmesini istemiş, daha sonra, Meclis-i
Umumi olarak adlandırılan bu meclis, Abdülhamit‟i tahttan düşürmüştür [Sakaoğlu,
1993, s.188].
Cumhuriyet döneminde, Yeşilköy, askeri ve siyasi önemini yitirmiş; çeşitli etnik
grupların sayısında oluşan farklılıklarla ve nüfus hareketleriyle gündeme gelmiştir.
1922 yılından sonra Rumlar‟ın İstanbul‟u terketmesi sonucu, Yeşilköy‟deki Rum
nüfusu da azalmıştır [Karlık, 1993, s. 512]. 6-7 Eylül 1953 tarihindeki yağma
olaylarından sonra ise Yeşilköy‟deki Rumlar‟ın hemen hemen tamamı Atina‟ya göç
etmiştir [Toprak, 1993, s.214]. Eskiden burada oturanlar, günümüzde yılın belirli
günlerinde, Yeşilköy ve civarındaki kilise ve ayazmaları ziyaret etmek için kafileler
halinde gelmektedirler.
XVII. yüzyıldan itibaren, Yeşilköy‟de yerleşen Ermeni nüfus da günümüzde
yoğunluğunu yitirmiştir. Bu azınlık nüfusun yanısıra, yabancı şirket ve misyonlarda
çalışanlardan meydana gelen ve konutları burada bulunan bir yabancı nüfus da
vardır [Karlık, 1993, s.510-512].
4.1.1. Demiryolu Hattının Yeşilköy'ün Kentsel Gelişimindeki Etkisi
Demiryolunun işletmeye açılması, İstanbul‟da, hem kent ölçeğinde hem de yapı
ölçeğinde önemli gelişmelere neden olmuştur. Demiryolu sayesinde, yeni bir kent
yaşamı başlamıştır. Halk, sabah ve akşam saatlerinde işlerine trenle gidip gelmeye,
tatil günlerinde ise, yine tren vasıtasıyla Florya‟ya Küçükçekmece‟ye pikniğe gitmeye
başlamıştır [Mumcuoğlu, 2001]. Ulaşım kolaylaşınca, mesafeler kısalmış, banliyöler
gelişmiş, şehir tek merkezli olmaktan çıkmıştır. Halkın bir kesimi için, kışlık evin
kentte, yazlık evin kent dışında olduğu bir yaşantı biçmi ortaya çıkmıştır. Kentin
çevresindeki mesireler, kent yaşantısına daha yoğun olarak katılmaya başlamıştır.
Banliyölerde nüfus artmış, yerleşme yoğunlaşmıştır. Bu sebeple, demiryolu hattının
geçtiği güzergah, şehrin de gelişim aksını tanımlamıştır [Tekeli, 1985, s.881].
Demiryolunun işletilmeye başlanmasından sonra, kentin çevreyle olan ilişki biçimleri
ve haberleşme kanalları da değişiklik göstermiştir [Tekeli, 1985, s.883]. İstanbul,
dünyayla ilişkisini artık buharlı gemiler ve demiryolu ile kurmaya başlamıştır.
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Haberleşme, askeri sınıfın tekeli olmaktan çıkmış, tüm topluma açık posta sistemi
kurulmuştur. Bu yeni sistem, merkezde birçok yeni yapı tipinin ortaya çıkmasını
gerektirmiştir.

Malların

nakli

için

antrepolar

kurulmuş,

yolculuk

yapanların

konaklaması için oteller yapılmıştır. Demiryolu sisteminin işletilebilmesi için atelye
yapıları gerekmiştir. İşlevin gereklerinden dolayı, yeni teknik ve yeni malzeme
kullanılarak inşa edilen bu yapılar, ilk deneysel mühendislik yapılarıdır.
XIX. yüzyıl sonunda, demiryolu ve denizyolunda tarifeli seyahat imkanı sağlanması
sonucunda, Yeşilköy – İstanbul arasında ulaşım kolaylaşmıştır. Bu nedenle, yörede
nüfus yoğunlaşmış, sosyal yapı değişmiştir. Önemli bir liman olması ve İstanbul gibi
stratejik bir kentin Avrupa‟ya bağlandığı yol üzerinde bulunmasından dolayı,
Yeşilköy, bu dönemde hızlı bir toplumsal gelişme göstermiştir.
Demiryolu hattı açıldıktan sonra, Yeşilköy‟ün, şehir merkeziyle bağlantısı, tren
vasıtasıyla sağlanmıştır. Tren istasyonu ve demiryolu çevresinde yeni bir merkez
oluşmuştur. Yeni merkezle, sahildeki tarihi merkez arasındaki yol, yöre halkının
ısrarı sonucu, 13 Şubat 1872 tarihinde makadam hale getirilmiştir. Bu gelişmeyle,
günümüzde Yeşilköy İstasyon Caddesi adını alan yol, Yeşilköy‟ün gelişim aksı
haline gelmiştir [Levant Herald, 13-02-1872] (Şekil 4.2 – 4.3).

Şekil 4.2 –Yeşilköy İstasyon Caddesi‟nin Demiryolu Caddesi‟nden görünüşü
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Şekil 4.3 – Yeşilköy İstasyon Caddesi‟nden İstasyon Tarafına Bakış

Yol boyunca öncelikle konut dokusu oluşmuştur. Köyiçinde mevcut bulunan konutlar
dar cepheli ve bitişik düzendeyken, yeni oluşan dokuda, dönemin taleplerine bağlı
olarak bahçeli ve ayrık nizamda evler inşa edilmiştir [Karlık, 1984, s.22]. Yerleşim
merkezinin, sahilden İstasyon Caddesi‟ne kayması, ticaret merkezinin de bu yeni
aksa çekilmesine sebep olmuştur. Gelişme aksı yön değiştirdiğinden dolayı,
sahildeki tarihi merkez, tarihi dokularda sıklıkla görülen ticaret merkezine
dönüştürme talepleriyle karşılaşmamıştır. Bu sayede, yöreye farklı bir yapı ölçeği
getiren yeni yapılaşma, tarihi köyiçi yerleşiminin fiziksel dokusunun korunmasına
katkıda bulunmuştur [Yıldırım, 1990, s.24].
4.2. Demiryolu Yapılarının İstasyon Bütünü İçindeki Konumları
ve Mevcut Durumları (EK F2)
Yeşilköy Tren İstasyonu‟nda yapılar deniz tarafında, yani peronun güneyinde
yoğunlaşmıştır. İstasyonda, odunluk, depo gibi tamamlayıcı yapılarla birlikte, toplam
33 adet yapı mevcuttur. Yapılar grubunda, 5 adet ahşap yapı bulunmaktadır. Diğer
yapılar ise kâgirdir. Yapıların 19‟u yığma sistemle inşa edilmiştir. Diğer 5 tanesi
ahşap iskelet sistem, 3 tanesi ise betonarme yapılardır. Peronun üzerindeki iki adet
istasyon yapısı da çelik putrellerle taşınan beton panolarla oluşturulmuştur. Tren
istasyonundaki yapıların 4 tanesi 2 katlı, 1 tanesi ise 4 katlıdır. Diğer yapıların tümü
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tek

katlıdır.

Yapıların

birçoğunda

çatı

araları

yaşama

mekanı

olarak

değerlendirilmiştir.
Demiryolu teknolojisi XIX. yüzyıldan günümüze önemli değişiklikler geçirmiştir. İlk
dönemlerde,

daha

çok

insan

gücüyle

yapılan

işler,

özellikle

hattın

elektrifikasyonundan sonra, otomatik sistemlerle yapılır hale gelmiştir. Değişen
koşullara bağlı olarak, bu işlerin görüldüğü yapılar, işlevlerini yitirmiştir. Bu yapıların
bir kısmı yokolmuş, bir kısmının işlevi değiştirilmiş, bir çoğu ise fiziksel varlığını
sürdürmekle birlikte kullanılmamaktadır. Özgün durumda işçi barakası, yatakhane
gibi özel işlevlerle donatılmış yapılar, yapılan ekler ve değişikliklerle, lojman haline
getirilmiştir. Günümüzde, istasyonda, 11 adet yapı, lojman olarak kullanılmaktadır.
Bu lojmanlara hizmet eden müştemilat yapıları, 10 tanedir. 5 adet yapı ticari amaçlı
olarak kullanılırken, peron üzerindeki 2 yapı ise istasyon idare ve yolcu binalarıdır.
İstasyondaki 3 adet yapı, günümüzde kullanılmamaktadır. Bu üç yapı, gerek boyut
gerek

mimari

değerlilik

açısından

istasyon

yapılar

grubunun

en

önemli

yapılarındandır.
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟nun 4-01-1995 tarih
ve 6260 sayılı kararıyla, istasyondaki yapılardan 9 tanesi tescillenmiştir (EK C).
İstasyonda, toplam 10 adet yapı, 1970 yılından sonra yapılmıştır.
4.3. İstasyon Yapılarının Mimari Özellikleri
4.3.1. Peron Yapıları
4.3.1.1. Yerleşim Özellikleri
Perona, demiryolunun her iki tarafından ulaşım, altgeçitle sağlanmaktadır. Zemini
mozaik, duvarları seramik kaplı, tavanı sıvalı olan alt geçidin güney tarafa bağlantısı,
J kodlu yapının batı tarafındaki merdivenle; kuzey tarafa bağlantısı ise Eski
Havaalanı Caddesi‟ndeki, saçakla (Foto 145) örtülü merdivenle kurulmuştur.
Altgeçidin güney ucundaki merdiven, 505 cm genişliğindedir ve 34.5x14.5 cm
boyutlarında 18 adet basamaktan oluşmuştur. Kuzey taraftaki merdiven ise 350 cm
genişliğinde, sahanlıklı bir merdivendir. 26 adet 31.5x15.5 cm boyutlarında
basamaklardan oluşmuştur. Perona ulaşım, altgeçidin batı tarafındaki 490cm
genişlikte, 34.5x15.5 cm boyutlarında 26 adet basamaktan oluşan merdivenle
sağlanmaktadır.
Peronda, merdiven boşluğunun çevresi ve önündeki 500 x 1800 cm byutlarındaki
alan, bölücü panolarla sınırlandırılmıştır. Bu alanda, biri bilet gişesi olmak üzere iki
adet kulübe bulunmaktadır. Peronun bekleme alanına geçiş, çevrili alanın kuzey
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tarafındaki turnikelerle sağlanmaktadır. Bu alanın batı tarafındaki turnikeler ise,
perondan çıkış için kullanılmaktadır.
Peron, 40 adet ayak tarafından taşınan bir saçakla örtülüdür (Foto 2). Saçağın
altında, biri bekleme salonu, diğeri istasyon şefliği olmak üzere iki adet yapı
yeralmaktadır (Foto 3-4). Bunlardan başka, merdivenlerin doğusunda bir büfe ve
peronun batı ucunda bir tuvalet yapısı bulunmaktadır.
4.3.1.2. Mekansal Özellikleri (EK F4)
Peronun üzerindeki iki ana yapı, eş boyutlardadır. Doğu taraftaki yapı bekleme
salonu, batı taraftaki yapı ise işletmeye yönelik bir binadır.
Doğu taraftaki yapının Z01 kodlu hacmi, bekleme salonudur. 784 x 485 cm
ebadındaki mekanın, döşemesi mozaik, duvarları ve tavanı sıvalıdır. Tavan
yüksekliği, 344 cm dir. Döşeme kotu, peron üstünden 10 cm yüksektir. Döşemeden
88.5 cm yükseklikte, 15 cm yüksekliğinde ahşap iskemlelik bulunmaktadır.
Süpürgelik ise 10 cm yüksekliğindedir. Hacmin kuzey ve güney duvarlarında birer
pencere, birer kapı; batı duvarında ise bir kapı bulunmaktadır. Kapılar 279 cm
yüksekliğindedir. Çift kanatlı olup, genişlikleri, kuzey duvarda 178 cm, güney
duvarda 177 cm, batı duvarda ise 175 cm. dir. Pencerelerin her ikisi de 129x203 cm
boyutlarındadır. Doğu duvarda, döşemeden 91 cm yükseklikten, tavana kadar, camlı
bir doğrama (Foto 9) bulunmaktadır. Bu doğramanın aksında 172x223 cm ebadında
çift kanatlı bir kapı bulunmaktadır. Hacmin, kuzey, batı ve doğu duvarlarındaki
kapılar kullanılmamaktadır.
Diğer istasyonlardaki bekleme salonlarında, pencereler, altlarındaki duvar parçaları
kaldırılarak kapı boşluğuna dönüştürülmüş durumdadır. Kapı ve pencerelerin
doğramaları, kasaları sökülmüştür. Yeşilköy‟deki örnekte ise, kapı ve pencereler,
özgün durumlarıyla korunmuştur.
Z01 numaralı mekanın doğu tarafındaki kapı, Z02 numaralı mekanla bağlantı
sağlanması amacıyla yapılmıştır. Ancak, günümüzde, bu kapı kilitlidir. Doğu
tarafındaki 164.5X279 cm boyutlarındaki kapıdan girilen Z02 numaralı hacim, depo
olarak kullanılmaktadır. Z01 numaralı hacimle aynı boyutlardaki mekanın, döşemesi
mozaik, duvarları ve tavanı sıvalıdır. Doğu duvarından yaklaşık 385 cm ötede, kuzey
güney duvarlarında ve tavanda, 5X18.5 cm boyutlarında metal bir eleman
yeralmaktadır. Kuzey ve güney cephelerinde özgün boyutlarda, ikişer adet pencere
bulunmaktadır. Bu pencerelerin camları yağlı boyayla boyanmıştır. Hacmin doğu
kısmında, eskiden gişe olarak kullanılmış bir yapı bulunmaktadır.
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Kapısı kilitli olduğundan, Z03 numaralı mekana girilememiştir. Bu nedenle, içerden
ölçü alınamamıştır. Dış ölçüleri alınarak, 9.3 m2 alan kapladığı saptanmıştır.
304x314 cm boyutlarındaki bir dikdörtgenin kuzeydoğu ve güneydoğu köşeleri 450
„yle kırılarak oluşturulmuştur. Hacme, batı duvarındaki 158.5x273cm boyutlarındaki
kapıdan girilmektedir (Foto 10). Kuzey ve güney duvarlarında, 115x203 cm
boyutlarında birer pencere bulunmaktadır. Batı duvardaki geniş açıklık, gişe
penceresidir(Foto 11). Tüm pencerelerde ve kapıda demir parmaklık vardır.
Perondaki diğer yapının doğu tarafındaki Z04 numaralı mekan, 782x485 cm
boyutlarındadır. Hacim, alçak bir bölme duvarıyla, iki kısma ayrılmıştır (Foto 5).
Duvarın batı tarafı istasyon şefliği, doğu tarafı ise hareket memurluğu olarak
kullanılmaktadır. Tavan ve duvarlar sıvalı, mozaik döşeme ise halı kaplıdır. Tavan
yüksekliği 344 cm. olan hacmin doğu duvarına bitişik olarak 33x43 cm boyutlarında
bir baca eklenmiştir. Giriş cephesinden yaklaşık 385 cm ötede, kuzey-güney
duvarlarında ve tavanda 5x18.5 cm boyutlarında, metal bir eleman bulunmaktadır
(Foto 5). Mekanın girişi, doğu duvarındaki, 178 cm genişliğindeki kapıyla
sağlanmaktadır. Hareket memurluğunun güney duvarında bir adet, istasyon
şefliğinin ise hem kuzey, hem güney duvarlarında birer adet penceresi
bulunmaktadır. Pencerelerin tümü 128 x 203 cm boyutlarındadır. İstasyon şefliğinin
batı duvarında, Z05 numaralı Röle Dairesi‟ne açılan 100x205 cm boyutlarında bir
kapı bulunmaktadır.
Bu kapı kilitli tutulduğundan ve hacmin herhangi bir penceresi bulunmadığından,
Z05 numaralı mekanın içi görülememiştir. Z06 numaralı hacmin giriş kapısı, yapının
batı cephesindedir. 128x279 cm boyutlarındaki bu kapı tek kanatlı olup, kilitli
tutulmaktadır. Penceresi bulunmadığından, batarya odası olarak kullanılan bu
mekanın da içi görülememiştir.
Z07 olarak kodlanan mutfak hacmi, yapının güneybatı köşesindedir. 377x140 cm
boyutlarındaki mekanın girişi, güney duvarındaki 128 cm genişliğindeki kapıyla
sağlanmaktadır. Döşemesi mozaik, duvarları ve tavanı sıvalı olan mutfağın batı
duvarında tezgah bulunmaktadır.
4.3.1.3. Cephe Özellikleri (EK F5)
Yapının taşıyıcı sistemi, cepheye yansıtılmıştır. Her iki binanın dört köşesinde ve
kuzey, güney cephelerinin ortalarında birer adet taşıyıcı metal ayak bulunmaktadır.
Bu ayakların arasında, yatay ve düşey çelik elemanlar ve beton panolar
yeralmaktadır (Foto 3). Pencere hizasındaki panoların, etrafında 18 cm. genişliğinde
bir bant beyaza boyanmıştır. Bu bandın içindeki kısım, cephe yüzeyinden 2 cm içe
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çekilmiş ve şampanya rengine boyanmıştır. Pencere alt hizasındaki panolarda,
kenarda bırakılan bant 12 cm genişliğindedir ve şampanya rengine boyalıdır. Bandın
içinde kalan kısım, cephe yüzeyinden 2 cm. çıkıntılı ve kahverengi boyalıdır. Kapı
üstlerindeki panoların tamamı ve tüm doğramalar kahverengi boyalıdır. Kapı ve
pencerelerin üstünde 31 cm yüksekliğinde, cephe yüzeyinden 15.5 cm öne çıkan,
profilli, ahşap bir üst başlık bulunmaktadır (Foto 6-7).
Bekleme salonunun bulunduğu binanın kuzey cephesinde üç adet pencere ve bir
adet kapı bulunmaktadır. Z02 numaralı hacme ait iki pencerenin camları
boyanmıştır. Kapı ise kilitli tutulmaktadır. Yapının doğu cephesinde bir adet çift
kanatlı kapı bulunmaktadır. Eşik aşınmıştır. Kapının üzerinde, elektrik tesisatı
bulunmaktadır. Güney cephede üç adet pencere ve bir adet çift kanatlı kapı
yeralmaktadır. Cephenin doğu tarafındaki iki pencerenin camları, yağlıboyayla
boyanmıştır. Yapının batı cephesindeki kapı kilitli tutulmaktadır. Kapının kuzey
yanında umumi telefon cihazı yeralmaktadır (Foto 4).
İstasyon şefliği binasının kuzey cephesinde, bir adet pencere bulunmaktadır. Z05
numaralı hacmin havalandırılmasını sağlayan ızgarlardan biri de bu cephededir.
Yapının doğu cephesinde bir adet çift kanatlı kapı, güney cephesinde ise iki
pencere, bir kapı, bir de havalandırma ızgarası bulunmaktadır. Batı cephesindeki
kapı, tek kanatlıdır ve cepheye göre asimetriktir ve kapının kuzey yanında panolar
kesilerek yerleştirilmiştir (Foto 3).
4.3.1.4. Malzeme ve Strüktür Özellikleri (EK F7)
Peronun üzerinde 20 aks halinde ve her aksta ikişer adet bulunmak üzere 40 adet
çelik ayak bulunmaktadır. Aks aralıkları Tablo 4.1‟de sunulmuştur. Ayaklar, 19.3x1
cm kesitinde bir plaka, ve 4 adet L profille (90.75.10 mm) perçinlenerek
oluşturulmuş, betona montajı da L profillerle yapılmıştır.
Ayaklar, kuzey-güney doğrultusunda +3.61 kotunda yatay olarak bağlanmakta ve
yükselerek, çatı konstrüksiyonunu oluşturmaktadır (Şekil 4.4). Bu taşıyıcılar üzerine
8 adet I profil yerleştirilerek peron örtüsünün taşıyıcı sistemi tamamlanmıştır. Markiz
adı verilen bu saçağın üzeri ahşap kaplı olup, oluklu levha ile örtülüdür.
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Şekil 4.4 – Peron Örtüsünü ve Duvarları Taşıyan Strüktür

Batıdan itibaren 6-8. akslar arasında istasyon şefliği, 9-11. akslar arasında da
bekleme salonunun bulunduğu yapılar yeralmaktadır (EK F3). Bu iki yapı markizi
oluşturan çelik ayaklar tarafından taşınmaktadır. Ayaklar arasında 14cm. lik I
profiller, yatay ve düşey olarak yerleştirilmiştir. Bu profiller arasına konulan beton
prekast panolarla, dış duvarlar oluşturulmuştur. Tavan konstrüksiyonu da çelik
elemanlar ve bağlantı parçaları yardımıyla oluşturulmuş, aralarına beton panolar
yerleştirilerek, yapıların üzeri kapatılmıştır.
4.3.1.5. Yapı Bileşenleri (EK F6)
Kapı ve pencerelerin pervazları 15 cm genişliğindedir. Üstlerinde 31 cm
yüksekliğinde, cephe yüzeyinden 15.5 cm öne çıkan, profilli, ahşap bir üst başlık
bulunmaktadır. Pencere, yatay olarak ikiye bölünmüştür (Foto 6). Üstte bulunan 74
cm yüksekliğindeki kısım, yatay eksenli olarak açılmaktadır. Düşey olarak ikiye
bölünmüş alt kısım ise sabittir. Özgün pencere boyutları ortalama 128x203cmdir.
Z03 kodlu hacmin pencerelerinin boyutları ise 115X203 cm dir.
Yapıda bulunan çift kanatlı kapıların üst kısmında 67 cm yüksekliğinde, camlı, sabit
bir kısım bulunmaktadır. Kanatların üst kısmı da camlı olup, yatay olarak, iki eş
parçaya ayrılmıştır. Kanatların alt kısmında,

94 cm yüksekliğinde masif kısım

yeralmaktadır (Foto 7-8). Kapıların önünde 17x98 cm boyutlarında ve 10 cm
yüksekliğinde birer eşik bulunmaktadır.
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Tablo 4.1 Peron yapıları aks aralıkları

19

Aks Aralığı

A (cm.)

B (cm.)

Aks

A-B Arası(cm.)

1-2

604

599

1

480

2-3

798

804

2

480

3-4

801

798

3

479

4-5

800

801

4

480

5-6

801

800

5

479

6-7

800

801

6

500

7-8

800

800

7

-

8-9

802

801

8

500

9-10

800

800

9

500

10-11

800

800

10

-

11-12

799

805

11

500

12-13

601.5

598

12

500

13-14

600

-

13

500

14-15

601

-

14

500

15-16

801

801

15

500

16-17

800

802

16

500

17-18

601

599

17

480

18-19

600

601

18

479

19-20

601

602

19

478

20

479

4.3.1.6. Tesisat
Peronun örtüsü iki satıhlıdır. Yağmur suyu, doğu-batı doğrultusunda, peron
boyunca, orta aksta toplanmaktadır. Belirli aralıklardaki haznelerde (Foto 15)
toplanan su, borular yardımıyla, çelik ayakların yüzeyinden, zemin kotuna
indirilmektedir (Foto 16).

19

Akslar, batıdan başlayarak 1’den 20’ye kadar numaralandırılmıştır. Güney taraftaki ayaklar A,
kuzeydekiler ise B harfiyle kodlanmıştır.
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4.3.2. M Binası
Yapı, istasyonun güney tarafında, Demiryolu Caddesi, Halkalı Caddesi ve Yeşilköy
İstasyon Caddesi‟nin kesişimiyle meydana gelen meydanın batısında, meydana
cephe verecek konumda inşa edilmiştir (Foto 17).
Araç trafiğine kapalı olan bu meydan, kaldırımın genişlemesiyle oluşmuş bir alan
olup, yöre için bir merkez oluşturmaktadır. Adı geçen caddelerin kesişimi olmasının
yanı sıra, tren yolcularının perona ulaşımını sağlayan altgeçit, bu meydanın doğu
tarafına açılmaktadır. Yeşilköy‟den Taksim‟e giden dolmuşların durağı da buradadır.
Meydanın batı tarafında ise, bir kaide üzerine, caddeye açılı konumda yerleştirilmiş
Atatürk heykeli bulunmaktadır. Heykelin çevresi, eskiden emtia ambarı olan, L kodlu
yapıda bulunan kafeteryanın açık alanı olarak kullanılmaktadır. Bu alan, batıya
doğru genişlemiş, M kodlu binanın da üstünde bulunduğu sete masalar konulmuş,
yapının çevresi hareketli bir ortam haline getirilmiştir.
M kodlu yapı, dikdörtgen planlıdır (Foto 18). Dıştan dışa 904 x 1565 cm.
boyutlarındaki, iki katlı yapının, kısmi bodrum katı ve çatı arası bulunmaktadır. Üç
adet giriş kapısı vardır. Girişlerden iki tanesi güney cephesinde, bir tanesi ise batı
cephesindedir. Bu girişler, ikisi, sonradan duvar örülerek kapatıldığından (Foto 2133) tez çalışması sırasında, zemin kata girilememiş, bu kata ait iç ölçüler
alınamamıştır.
Zemin katta iki daire bulunmaktadır. Batı tarafındaki daire, bir dönem mutfak olarak
kullanılmış bir hacim, bu hacimden ayrılarak oluşturulmuş bir tuvalet ve biri
diğerinden geçilerek ulaşılan iki odadan oluşmuştur. Doğu tarafındaki daire ise, bir
giriş holü, bu hole açılan iki oda,mutfak, WC ve mutfak ile odaların birinden ulaşılan
üçüncü bir odadan oluşmaktadır. Güney cephesindeki diğer bir kapının açıldığı
hacimde, biri bodrum kata, diğeri de üst kata ulaşan iki merdiven bulunmaktadır.
Bodruma, rıhtsız ve dik bir merdivenle inilmektedir. Bodrum katı, yaşama hacmi
olarak projelendirilmemiştir. Tez çalışması sırasında, merdivenin üst basamağına
kadar çöp yığılı olduğundan, bodrum kata girilememiştir.
Girişten, üst kata ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst kat da iki hane olarak
kullanılmıştır. Batı tarafındaki daire, bir oda, bu odadan ayrılmış mutfak hacmi, ve
biri diğerinden geçilen iki odadan oluşmaktadır. Bu dairenin tuvaleti ise merdiven
evinde yeralmaktadır ve döşeme kotundan 6 rıhtla yükseltilmiştir. Doğu tarafındaki
daire ise bir koridor, bu koridora açılan biri cumbalı olmak üzere üç oda, mutfak ve
banyodan oluşmaktadır. Çatı arasına çıkış, bu dairenin banyosundaki rıhtsız
merdivenle sağlanmaktadır.
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Çatı arasında, doğu ve batıda olmak üzere birer dairesel pencere bulunmaktadır.
Çatının strüktürünü oluşturan beş adet makas, ve bu makasları taşıyan on adet
ahşap dikme vardır. Bu katta herhangi bir bölme duvarı yoktur, yapının çatı arası tek
hacimdir.
4.3.2.1. Mekansal Özellikleri (EK F8 - F9 - F10)
Yapının güney cephesinde, batı taraftaki kapı, birinci kat dairelerinin giriş kapısıdır
(Foto 22). Bu kapıyla girilen Z01 numaralı mekan, zemin katta girilip ölçü alınabilen
tek hacimdir. Kattaki diğer hacimlere ilişkin iç ölçüler alınamamıştır. Bu mekanlara
ilişkin çizimler, üst kat duvar hizalarına, pencerelerden görülen detaylara ve TCDD
1. Bölge Müdürlüğü arşivinde bulunan projeye (EK D1) dayanarak yapılmıştır.
Zemin kattaki batı dairenin giriş hacmi, Z02A olarak kodlanmıştır. Hacmin güney
duvarında 107x203 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır. Döşeme şap,
duvarlar ve tavan sıvalıdır. Hacmin güneydoğu köşesinde bir tezgah bulunmaktadır.
Tezgah, tezgah arkasındaki duvar ve pencerenin iç denizliği seramik kaplıdır. Batı
duvarında bulunan giriş kapısı dışında, kuzey duvarında da özgün nitelikte bir adet
kapı bulunmaktadır. Hacmin güneybatı köşesinde, Z02B kodlu WC hacmi
bulunmaktadır. Bu hacim, doğu duvarı ve batı duvarındaki 49x60 cm boyutlarındaki
penceresi dışında görülememiştir (Foto 32). Hacmin kapısının kuzey duvarında
olduğu anlaşılmaktadır.
Z03 numaralı odanın kuzey ve batı duvarlarında birer adet pencere yeralmaktadır.
Kuzey cephedeki pencere, ses ve ısı yalıtımı sağlamak için çift doğramalı olarak
yapılmıştır. Pencereler dışardan ölçülmüş olup, her ikisi de, 105x203 cm
boyutlarındadır. Hacmin güney ve doğu duvarlarında birer adet kapı bulunmaktadır.
Doğu duvarındaki kapının kanadı ve eşiği yoktur. Döşeme kaplaması ahşap, tavan
ve duvarlar sıvalıdır. Hacmin tüm duvarlarında ahşap süpürgelik bulunmaktadır.
Kuzey duvarında iki adet çift doğramalı penceresi bulunan Z04 numaralı hacmin,
tavanı ve duvarları sıvalı, döşemesi ise ahşap kaplıdır. Pencerelerden batıdaki
105.5x203 cm, doğudaki ise 106.5x203 cm boyutlarındadır. Hacmin batı duvarında
bir adet kapı bulunmaktadır. Tüm duvarlarda ahşap süpürgelik bulunmaktadır.
Z05A kodlu hacim, doğu dairenin mutfak hacmidir. Döşeme şap, duvarlar ve tavan
sıvalıdır. Tüm duvarlarda 15 cm yüksekliğinde, kâgir süpürgelik vardır. Kuzey
duvarında 106.5x203 cm boyutlarında çift doğramalı bir pencere bulunmaktadır.
Güney ve doğu duvarlarda ise birer adet kapı yeralmaktadır. Güney duvardaki
kapının kanadı yoktur. Hacmin batı duvarında tezgah bulunmaktadır.
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Yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan Z05B kodlu odanın, döşemesi ahşap kaplı,
duvarları ve tavanı sıvalıdır. Kuzeyinde 106x203 cm boyutlarında bir adet çift
doğramalı pencere bulunmaktadır. Doğu duvarındaki pencere ise tek doğramalı
olup, 105x203 cm boyutlarındadır. Odanın güney ve batı duvarlarında, özgün
nitelikte birer adet kapı yeralmaktadır. Tüm duvarlarda ahşap süpürgelik vardır.
Z06A kodlu odanın doğu duvarında 105x203 cm boyutlarında bir adet pencere;
kuzey ve batı duvarlarında ise birer adet özgün kapı bulunmaktadır. Hacmin
döşemesi ahşap kaplı, tavan ve duvarları sıvalıdır. Tüm duvarlarda ahşap süpürgelik
bulunmaktadır.
Z06B kodlu mekanın WC hacmi olduğu düşünülmektedir. Hacmin güney duvarındaki
106x203 cm boyutlarındaki pencerenin camı boyanmıştır. Kapının, hacmin batı
duvarında olduğu anlaşılmaktadır.
Z07A kodlu hacim, zemin kattaki doğu dairenin giriş hacmidir. Giriş kapısı
örüldüğünden ve hacmin dış cephede başka herhangi bir açıklığı bulunmadığından,
mekana ilişkin gözlem yapılamamıştır. Fakat, Z05A kodlu hacmin penceresinden
bakılarak, Z07A kodlu hacme ilişkin veri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu pencereden
görülebildiği kadarıyla, döşeme kaplaması ve süpürgelik Z05A hacmindekinin
devamı niteliğindedir. Kesin bir yargıya varmamak kaydıyla, hacmin güney
duvarındaki dış kapının, örülen ince duvarın arkasında hâlâ mevcut olabileceği
düşünülmektedir.
Z07A kodlu giriş hacminin batısında yeralan Z07B kodlu odanın, döşemesi ahşap
kaplı, duvarları ve tavanı sıvalıdır. Görülebilen duvarların tümünde ahşap süpürgelik
bulunmaktadır. Hacmin doğu duvarında bir adet özgün nitelikte kapısı ve güney
duvarında 107x203 cm boyutlarında bir penceresi bulunmaktadır. Odanın doğu ve
batı duvarlarında yaklaşık 20x40 cm boyutlarında dikdörtgen planlı destekler
bulunmaktadır. Bu destekler, yatayda bir kirişle bağlanmıştır.
Z01 numaralı hacme açılan üst kat giriş kapısı metal malzemeden yapılmıştır.
Kapının kanadı 201 cm, üst kısımdaki sabit kısım ise 80.5cm yüksekliğindedir.
131x281.5cm boyutlarındaki kapı, 1999 yılında yapıya getirilmiştir. Z01 numaralı
mekanın döşemesi şap, tavanı ve duvarları sıvalıdır. Güney duvarından 179 cm
ötede ahşap bir doğrama bulunmaktadır. İki kanattan oluşan bu kapı doğramasının,
günümüzde, sadece dar kanadı mevcuttur. Bu doğramayla merdiven ara sahanlığı
arasında, eğik vaziyette duran camlı bir doğrama yeralmaktadır. Kapı doğraması ve
eğik doğramanın rüzgârı kesmek amacıyla yapıya eklendiği düşünülmektedir. Bu
hacimde, bodrum kat ve birinci kata ulaşan merdivenler bulunmaktadır (Foto 41).
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Üst kata ulaşmak için kullanılan ahşap merdiven toplam 22 rıhtlıdır. Rüzgârı kesmek
için

eklenmiş

olan

ahşap

doğrama,

merdivenin

12.

basamağı

kesilerek

yerleştirilmiştir. Bodrum kata ulaşan merdivenle Z01 kodlu hacmi ayıran ahşap
duvar, birinci kata ulaşan merdivenin altına kadar yükseltilmiştir.

Bodrum kata

ulaşan merdiven, ahşaptır. Bodrum kat, merdivenin üst seviyesine kadar çöp yığılı
olduğundan, incelenememiştir.
Z01 numaralı hacmin güney duvarının sıvası, kapının değiştirilmesi sırasında büyük
ölçüde dökülmüştür. Yapıda kullanılan elektrik saatleri sökülmüştür. Ancak, tesisat
kutuları mekanın güney ve batı duvarlarında mevcuttur. Hacmin güneybatı ve
güneydoğu köşelerinde, üst kattaki mutfaklara ait gider boruları bulunmaktadır (Foto
40).
101A kodlu hacim, üst kattaki iki dairenin ortak mekanıdır. Döşemesi ahşap kaplıdır,
duvarlar ve tavan sıvalıdır. Tavan yüksekliği 375.5 cm dir. Merdivenin ara
sahanlığında ise tavan 484 cm yüksekliğindedir. Mekanın güney duvarında 101x203
cm boyutlarında bir penceresi vardır. Doğu tarafındaki dairenin giriş kapısı 97 x 214
cm boyutlarında olup, özgün niteliktedir. Kapının kanadı bulunmamaktadır. Mekanın
batısında, yapıya sonradan eklenen ahşap bir doğrama bulunmaktadır. Batı dairenin
giriş kapısı bu doğramanın bir parçasıdır. Kapı kanadı yoktur. 101A kodlu mekanın
tavan sıvası ıslanmıştır. Bu kata ulaşan merdivenin küpeştesi ve trabzanların
birçoğu kırılmıştır.Merdiven ara sahanlığının batı tarafında, sahanlık kotundan 215.5
cm yükseklikte bir döşeme yapılarak 101B kodlu tuvalet hacmi oluşturulmuştur.
Batı dairenin tuvalet hacmi olan 101B kodlu mekanın döşemesi, birinci kat
seviyesinden 161.5 cm yüksektir. Bu hacme, 6 rıhtlı ahşap bir merdiven ve 33 cm
yüksekliğinde bir eşikle ulaşılmaktadır. Merdivenin ahşap trabzanının özgün nitelikte
olduğu düşünülmektedir (Foto 46). 88x159.5 cm boyutlarındaki WC hacminin kapısı
70 cm genişliğindedir ve pervazı özgündür. Kapı kanadı yoktur. Mekanın döşemesi
ve duvarların alt kısmı seramik kaplıdır. Tavan, güney ve batı duvarlarının üst kısmı
sıvalıdır. Doğu duvarı ise ahşap kaplıdır (Foto 47). Bu duvar üzerinde, 101A kodlu
merdiven hacmine açılan 40x64 cm boyutlarında, tek kanatlı bir pencere
bulunmaktadır. Hacimde bir klozet ve bir lavabo vardır. Mekanın kuzey tarafında
tavan sıvası dökülmüştür.
102A kodlu mekan, 225 X 292 cm boyutlarında olup, birinci kattaki batı daireye aittir.
Tavan yüksekliği 375.5 cm dir. Tavan, ahşap bağdadi üzerine sıvalı, duvarlar sıvalı,
döşeme ise ahşap kaplıdır. Hacmin kuzey, doğu ve güney duvarlarında birer kapı,
batı duvarında ise bir pencere bulunmaktadır. Doğu duvardaki kapı, 70 X 214 cm
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ebadındadır. Bu kapının kanadı mevcut değildir, fakat kasası, özgün niteliklerdedir.
Kuzey duvarındaki kapı ise 97 X 214 cm boyutlarındadır, kanadı mevcuttur ve özgün
niteliktedir (Foto 50-51). Kapının 2.5 cm yüksekliğinde bir eşiği vardır. Güney
duvardaki kapının boyutları ve detayları, yapının özgün kapılarından farklıdır. Bu
kapı, 75 X 205 cm boyutlarındadır ve altında 17 cm yüksekliğinde bir eşik vardır.
Pencere 101 X 203 cm boyutlarında ve tek doğramalıdır. Pencere nişinin kuzey
köşesinde, döşeme hizasına göre +2.68 kotuna kadar yükselen pah bulunmaktadır.
Hacmin güney duvarı, pencerenin kenarına bitişik olarak örülmüştür. Dolayısıyla,
nişin bu yanında pah bulunmamaktadır. Kuzey duvarında kapının doğu tarafında ve
doğu duvarının tamamında ahşap iskemlelik bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı
köşesinde, pencereyle kapı arasında iskemlelik yoktur, fakat, duvarda izi
görülmektedir.

Süpürgelik, mekanın batı, kuzey ve doğu duvarlarında devam

etmektedir. Kuzey duvarda, kuzeydoğu köşeden 48.5 cm ötede bir adet baca kapağı
bulunmaktadır.
102B kodlu mekan, üst kat, batı dairenin mutfak hacmidir. 290 X 176 cm
boyutlarındadır. Tavan yüksekliği, mekanın kuzeydoğu köşesinde 374 cm, diğer
köşelerinde

ise

376.5

cm

dir.

Bu

fark,

tavanın

kuzeydoğu

köşesindeki

deformasyondan kaynaklanmaktadır. Bu köşede, tavan sehim yapmış; tavan sıvası
da ıslanmış ve dökülmüştür. Tavan, ahşap bağdadi üzeri sıvalı, duvarlar sıvalı,
döşeme ise ahşap kaplıdır. Mekanın güney duvarında 101 X 203 cm ebadında bir
pencere, kuzey duvarında ise bir kapı bulunmaktadır. Doğu duvarında 51.5 cm
genişliğinde seramik kaplı bir tezgah bulunmaktadır. Tezgahın arkasındaki ve
yanındaki duvarlarda da 50 cm yüksekliğinde bir kısım, seramik kaplıdır. Hacmin
batı duvarında ve güney duvarının pencereye kadar olan kısmında, ahşap iskemlelik
devam etmektedir (Foto 52). Batı, güney ve doğu duvarlarında ahşap süpürgelik
vardır. Sonradan eklendiği düşünülen kuzey duvarında, süpürgelik ve iskemlelik
yoktur.
103 numaralı hacim, birinci kattaki batı daireye ait odadır. Mekan, 377.5 X 380 cm
boyutundadır. Tavanı ahşap bağdadi üzeri sıva, duvarlar sıva, döşeme ise ahşap
kaplıdır. Tavan sıvası, çatıdaki delikten dolayı tamamen ıslanmış, dört ayrı yerde
dökülmüştür.

Dökülen

sıvanın

üstünde,

çürümüş

durumdaki

bağdadiler

görünmektedir (Foto 56). Odanın güney duvarında, güneydoğu köşeden 38 cm
ötede bir adet baca kapağı yeralmaktadır. Mekanın biri batı, diğeri kuzey duvarında
olmak üzere iki adet penceresi; biri güney, diğeri doğu duvarında olmak üzere iki
adet de kapısı bulunmaktadır. Kuzey duvarındaki pencere, çift doğramalıdır. Dış
doğrama 97 X 204 cm, iç doğrama ise 114 X 208 cm boyutlarındadır. Bu pencerenin
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dış doğramasının yatay kayıdı yerinden sökülmüştür. Batı duvarındaki pencere ise
95 X 204 cm boyutlarında ve tek doğramalıdır. Bu pencerenin, bir kanadı eksiktir.
Mekanda, 12 cm yüksekliğinde ahşap süpürgelik ve 11.5 cm yüksekliğinde
iskemlelik, tüm duvarlar boyunca devam etmektedir. Ancak, doğu duvarında,
kapının iki yanında kesilmiş ve iskemlelik eklenerek değiştirilmiştir (Foto 53). Aynı
hizalarda, iskemlelikte de ek yapıldığı görülmüştür. Kapı, 74.5 X 200 cm
boyutlarındadır ve özgün kapılardan farklı niteliktedir. Mekanın, güney duvarında
bulunan diğer kapısı ise, yapının özgün kapılarından olup, 97 X 214 cm
ebadındadır.
104A olarak kodlanan hacim, birinci kattaki batı dairenin odalarından biridir. 377 X
222.5 cm boyutlarındaki mekanın tavanı ahşap bağdadi üzeri sıvalı, duvarları sıvalı,
döşemesi ise ahşap kaplıdır. Çatıdaki delikten giren su, bu mekanın tavanında
önemli hasar oluşturmuştur. Sıvalar dökülmüş, bağdadi çıtaları çürümüştür. Bu
mekanın tavanında, kuzey-güney doğrultusunda ahşap kirişleme görülmektedir
(Foto 57). Hacmin kuzey duvarı da sudan etkilenmiştir. 104A kodlu hacmin batı
duvarında bir kapı, kuzey duvarında ise çift doğramalı bir pencere bulunmaktadır. İç
doğrama, 112 X 208 cm, dış doğrama ise 97 X 205 cm boyutlarındadır. Mekanın
güney duvarında, güneydoğu köşeden 58 cm ötede, bir adet baca kapağı
bulunmaktadır. Bu odada, iskemlelik yoktur, fakat, kuzey, batı ve güney duvarlarında
izi mevcuttur. Ahşap süpürgelik de doğu duvarı dışında tüm duvarlarda devam
etmektedir. Mekanın doğu duvarı, 26 cm kalınlığında olduğundan, özgün
duvarlardan farklı niteliktedir. Batı duvarındaki kapı, 103 kodlu hacme açılmaktadır.
Bu mekanda da 103 numaralı odada olduğu gibi, kapının iki yanında, iskemlelik ve
süpürgelik, kesilip eklenmiş olduğu görülmüştür.
104B kodlu hacim, doğu daireye ait bir odadır. 277 X 380 cm boyutlarında bir ana
mekan ve kuzey tarafındaki 47 X 159 cm boyutlarında bir cumbadan oluşmaktadır.
Tavan yüksekliği 377 cm dir. Fakat hacmin doğu tarafında, döşeme sehim yapmıştır.
Bu nedenle burada tavan yüksekliği 379 cm „e ulaşmaktadır. Tavan bağdadi üzeri
sıva, duvarlar sıva, döşeme ise ahşap kaplıdır. Tavan sıvası, hacmin büyük
kısmında dökülmüştür (Foto 58). Kuzey duvarda, cumbanın aksında, çift doğramalı
bir pencere yeralmaktadır. İç doğrama, 112 X 209 cm; dış doğrama ise 97 X 206 cm
boyutlarındadır.

Doğu duvarında ise 97 X

214cm

boyutlarında bir kapı

bulunmaktadır. Kapı, özgün niteliktedir ve kanadı mevcuttur. Güney duvarında da
özgün bir kapı bulunmaktadır. Genişliği 98 cm dir ve kanadı yoktur. Hacmin batı
duvarı dışındaki tüm duvarlarında iskemlelik ve süpürgelik vardır. Sadece cumbanın
batı duvarındaki süpürgelik kopmuştur, fakat, duvardaki izi görülmektedir. Cumbada
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tavan yüksekliği 374 cm dir. Cumbanın odayla birleştiği arakesitte, 18 cm
yüksekliğinde bir yatay taşıyıcı mevcuttur. Cumba nişinin köşeleri de pencere nişleri
gibi pahlıdır ve bu pah, döşemeden 268 cm yükselmekte, sonra sıfırlanmaktadır.
559 X 380 cm ebadındaki 105 numaralı mekan, doğu daireye ait, yapının kuzeydoğu
köşesindeki odadır. Tavan yüksekliği, güneybatı köşede 376.5 cm, diğer tüm
köşelerde ise 378 cm, dir. Tavan, ahşap bağdadi üzerinde sıvalı, duvarlar sıvalı,
döşeme ise ahşap kaplıdır. Tavanın büyük bölümünde, sıva dökülmüş, bağdadi
çıtaları görülmektedir (Foto 59). Tüm duvarlar boyunca ahşap süpürgelik ve
iskemlelik devam etmektedir. 105 numaralı mekanın kuzey cephesinde 2, doğu
cephesinde ise 1 adet penceresi bulunmaktadır. Kuzey duvarındaki pencereler çift
doğramalıdır. Dış doğramalar 99.5 X 205 ve 97 X 205 cm boyutlarındadır. İç
doğramalar ise, 112 X 209 cm ve 111X 208 cm boyutlarındadır. Doğu pencere tek
doğramalıdır ve 97 X 205 cm ebadındadır. Mekanın batı duvarında ve güney
duvarında, 97 X 214 cm ebadında ve özgün nitelikte birer adet kapı bulunmaktadır.
Güney duvarındaki kapının kanadı günümüzde mevcut değildir. Bu kapının
kasasından 148 cm ötede 25 cm genişliğinde bir adet baca kapağı vardır. Mekanın,
özellikle kuzey duvarında olmak üzere tüm duvarlarında boyalar kabarmıştır.
106 numaralı hacim, doğu daireye ait, güneydoğu köşedeki odadır. 362 X 412 cm
boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 376.5 cm dir. Tavan bağdadi üzerine sıvalı,
duvarlar sıvalı, döşeme ise ahşap kaplıdır. Güneybatı köşede ve kuzey tarafta iki
ayrı noktada tavan sıvası dökülmüştür. Hacmin tüm duvarlarında ahşap iskemlelik
ve süpürgelik devam etmektedir. Mekanın doğu duvarında 97 X 205 cm
boyutlarında bir pencere bulunmaktadır. Güney duvarındaki pencerenin genişliği 95
cm dir. Hacmin kapısı 97 X 214 cm boyutlarında ve batı duvarındadır. Kuzey
duvarında, kuzeybatı köşeden 82 cm açıkta, 25 cm genişliğinde bir adet baca
kapağı bulunmaktadır (Foto 71).
181 x 271 cm boyutlarındaki 107A kodlu mekan, banyo hacmidir. Döşeme
kaplaması seramiktir. Duvarlar, döşeme kotundan itibaren 128 cm yüksekliğe kadar
(10 x 20) seramik kaplıdır. Duvarların üst kısımları ve tavan sıvalıdır. Kuzeybatı
köşede tavan sıvası dökülmüştür (Foto 64). Tavan yüksekliği, 362.5 cm dir.
Banyonun döşemesi, koridor döşemesinden 13 cm yüksektir (Foto 62). Hacmin
girişi, kuzey duvarındaki 70 x 214 cm boyutlarındaki kapıyla sağlanmaktadır.
Kapının etrafında pervaz yoktur ve kanat, özgün kapı kanatlarından farklıdır. Hacmin
güney duvarında, 95 x 205 cm boyutlarında bir adet pencere yeralmaktadır. Çatıya
çıkış, tavanda kuzeydoğu köşede bulunan 72 x 135 cm boyutlarındaki delikle
sağlanmıştır (Foto 65). Bu kota ulaşmak için kullanılan ahşap merdiven, 15
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basamaklıdır. Duvarda görülen izden, merdivenin eskiden 80x80x60 cm ebadındaki
ayağın üzerinde durduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde, bu ayağı oluşturan iki adet
duvar parçası mevcuttur (Foto 63). Merdiven, döşeme hizasında, seramik kaplı bu
ayağa dayalı durmaktadır. Doğu duvarındaki kırılmış seramikler ve tesisat deliği, bu
duvarda bir lavabo olduğuna işaret etmektedir. Lavabo sökülmüştür, ancak
yanındaki sabunluk mevcuttur. Hacmin güneybatı köşesinde sökülmüş klozete ait
gider deliği bulunmaktadır. Batı duvarda ise bir adet duş bataryası ve sabunluk
vardır. Batı duvarı boyunca, döşemeden itibaren 3 m yükseklikte demir bir taşıyıcı
bulunmaktadır. Bu taşıyıcı üzerinde, kuzeybatı köşede bir adet termosifon deposu
yeralmaktadır (Foto 64).
107B kodlu hacim, mutfak olarak kullanılmıştır. 270 x 368 cm boyutlarındaki
mekanın kuzeydoğu köşesinde 29.5 x 40.5 cm boyutlarında bir baca bulunmaktadır.
Döşeme mozaik kaplı, duvarlar ve tavan sıvalıdır. Tavan yüksekliği 373.5 cm dir.
Mutfak döşemesi koridordan 2 cm yüksektir. Kuzey duvardaki, 98 x 214 cm
boyutlarındaki kapıda mutfak zemininden 5 cm yüksek bir eşik vardır. Kapının
pervazı özgün niteliktedir, fakat kanat yoktur. Hacmin güney duvarında, 95 x 205 cm
boyutlarında bir adet pencere bulunmaktadır. Pencerenin iç denizliği seramik
kaplıdır. Çift kanatlı pencerenin doğu kanadı yoktur. Mekanın doğu tarafında, 61 cm
genişliğinde, seramik kaplı tezgah bulunmaktadır. Tezgahın altında 78 cm
yükseklikte ahşap dolap yapılmıştır. Kuzeydoğu köşedeki bacayla bağlantılı olarak
167.5 x 110.5 cm boyutlarında, 158 cm yüksekliğinde bir davlumbaz bulunmaktadır.
Davlumbazın yerden yüksekliği ise 187 cm dir (Foto 60). Çatıda kiremitler eksik
olduğundan, yapı bu noktadan su almış, mutfağın tavanını oluşturan ahşap döşeme
kirişleri ve bağdadi çıtaları tamamen çürümüştür. Tavan sıvasının tamamı
dökülmüştür (Foto 61). Mekanın batı duvarında sıva kabarması görülmektedir.
107C numaralı mekan, doğu taraftaki daireye ait koridor hacmidir. 132 X 560 cm
boyutlarındadır. Tavan yüksekliği, kuzeydoğu köşede 372 cm, güneydoğu köşede
373.5 cm, güneybatı ve kuzeybatı köşelerde 374 cm dir. Tavan, ahşap bağdadi
üzeri sıvalı, duvarlar sıvalı, döşeme ise ahşap kaplıdır. Hacmin kuzey duvarında iki
adet oda kapısı, doğu duvarında bir adet oda kapısı, güney duvarında biri mutfağa
biri banyoya açılan iki kapı ve batı duvarında da dairenin giriş kapısı bulunmaktadır.
Kuzey duvarındaki kapılar ve mutfak kapısı 98 X 214 cm boyutlarındadır. Batı ve
doğu duvarındaki kapılar, 97 X 214 cm, banyo kapısı ise 70 X 214 cm ebadındadır.
Kapı kasalarının tümü özgün niteliktedir. Sadece doğu duvarındaki kapıyla banyo
kapısının kanatları mevcuttur. Hacmin tüm duvarlarında, süpürgelik bulunmaktadır.
Banyo kapısının altında ahşap süpürgelik kesilmemiş, devam ettirilmiştir (Foto 62).
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Bu kapıda 14.5 cm yüksekliğinde eşik vardır, süpürgelik de bu eşiğin ön yüzünde
bulunmaktadır. Mutfak kapısının eşiği 7 cm, tüm diğer eşikler 2.5 cm yüksekliktedir.
107A kodlu banyo hacminden bir merdiven vasıtasıyla ulaşılan çatı katı, tek
hacimdir. Çatı yüksekliği döşemeden mahyaya 331.5 cm dir. En alçak olduğu yerde
ise 70 cm dir. Hacmin doğu ve batı duvarlarında döşemeden 155 cm yükseklikte
birer pencere bulunmaktadır. Pencereler dairesel olup, 75 cm çapındadır. Birinci
kattaki taşıyıcı iç duvarın üzerine isabet edecek şekilde 3 adet baca grubu
bulunmaktadır (Foto 70). Diğer bir baca ise mutfaktaki davlumbazın bağlı olduğu
bacadır. Bu baca, aşığa rastladığı noktada kertilmiştir (Foto 72). Hacmin döşemesi
ahşap kaplı, duvarlar ve bacalar kaba sıvalıdır. Duvarların ve bacaların döşemeyle
birleştiği arakesitte 10 cm yüksekliğinde ahşap süpürgelik bulunmaktadır. Yapının
doğu batı aksında 5 adet çatı makası bulunmaktadır. Çatıda yer yer kiremitler
kırılmış olduğundan, yağmur suyu çatı arasında önemli hasara neden olmuştur. Bu
yolla yapıya giren su, ahşap çatı katı döşemesini çürütmüş, birinci kat tavan
sıvalarının dökülmesine sebep olmuştur.
4.3.2.2. Cephe Özellikleri (EK F11)
0.00 kotu kabul edilen subasman, pembe boyalıdır ve 49 cm yüksekliktedir. Kimi
kısımlarda, toprak seviyesi –0.49 kotunun altına düşmektedir. Bu kısımlarda, yapının
temel duvarları görülmektedir (Foto 29).
Yapının tüm cepheleri sıvalı ve sarı boyalıdır. Zemin katta, sıva üzerine 1.5 – 2.5 cm
genişliğinde derzler çizilmiştir. Bu derzler yardımıyla, cephede ortalama 75 X 30 cm
boyutlarında taş etkisi yaratılmıştır. Zemin katta, yapının köşelerinde, bu dikdörtgen
alanlar, üzeri sıva ile kabartılarak ve pembe boyanarak vurgulanmıştır (Foto 32).
Zemin kat pencereleri, ortalama 106x207 cm boyutlarındadır. Etrafında 14.5 cm
genişliğinde bir söve vardır. Bu pencerelerin tümü demir parmaklıklıdır.
Birinci kat döşeme hizasında, profilli bir silme bulunmaktadır (Foto 27). Silmenin
üstü, +3.73 kotundadır. Tamamı 27 cm yüksekliğindedir ve pembe boyalıdır. Üst
katta, derzler tekrarlanmamış, cepheler düz sıvanmıştır. Köşelerden 12 cm ötede 50
cm genişliğinde bir kısım, cephe yüzeyinden 2 cm çıkıntılıdır. Bu bantlar pembe
boyanarak vurgulanmıştır (Foto 36). Yapıdaki diğer bir silme de, birinci kat
pencereleri denizliklerinin hizasındadır (Foto 27). 12 cm genişliğindeki silme,
pencelerin önünde genişleyip, 14 cm genişliğindeki denizlikleri oluşturmaktadır (Foto
20). Silme yüksekliği, 14.5 cm dir. Silmenin üstü +4.525 / +4.53 kotundadır. Birinci
kat pencereleri, ortalama 205 cm yüksekliğinde ve 97 cm genişliğindedir. Pencere
boşluğu etrafında 18 cm genişliğinde birer söve bulunmaktadır. Pencerelerin üstü
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basık kemerlidir. Yapıdaki diğer bir profilli silme de, üst hizası +7.79 kotunda olan ve
10 cm yüksekliğindeki silmedir. Bu silme de pembeye boyanarak vurgulanmıştır. En
üstteki silmenin üst kotu ise, bu silmenin üstünden 56.5 cm, subasmandan ise +8.35
cm yüksektedir. Silmenin yüksekliği, 28-30 cm dir. Kuzey ve güney cephelerde,
silmenin, merteklere isabet eden yerleri kesilerek, buralardaki yüksekliği 20 cm.‟e
indirilmiştir. Batı ve doğu cephelerde ise, bu silme, çatının eğimine paralel birer
bantla ve yatay bir silmeyle tamamlanmıştır (Foto 36).
Yapının örtüsü, beşik çatı olmakla birlikte, doğu ve batı uçlarında, ufak birer yüzeyle
kırma çatı haline getirilmiştir. Dört adet aşık mevcuttur ve bu aşıkların altında profilli
birer ahşap eleman bulunmaktadır. Aynı eleman, kuzey ve güney cephelerinde,
pencere aralarına isabet eden merteklerin altında da bulunmaktadır (Foto 30).
Yapının mahya hizasındaki özgün üç adet bacasının ve mutfağa ait olan dördüncü
bacanın üst kısımları yıkılmıştır.
Yapının güney cephesinde (Foto 22-23), alt ve üst katlarda beşer adet açıklık
bulunmaktadır. Zemin katta, ikinci ve dördüncü açıklıklar kapıdır. Zemin kattaki diğer
açıklıklar ve birinci kattakiler ise penceredir. Batıdan ikinci açıklık, yapının merdiven
holüne açılır; üst katın giriş kapısıdır. Bu kapı, metaldir ve özgün nitelikte değildir.
Yapı, bir dönem, evsiz kişilerce işgal edilmiştir. Bu dönemde, yapının güvenliğini
sağlamak gerekçesiyle, zemin kattaki dairelerin giriş kapıları, duvar örülerek ve
üzerinden çimento sıvanarak kapatılmıştır. Bu kapılardan birisi, güney cephesindeki
dördüncü açıklıktır (Foto 33). Bu kapının önünde, ondülin levha ile örtülü dar bir
saçak mevcuttur. Bu saçak, özgün nitelik taşımamaktadır. Güney cephesinde, zemin
katta, en doğudaki pencerenin camı boyanmıştır. Bunun nedeni, bu pencerenin
gerisinde WC hacmi bulunmasıdır. Bu pencerenin alt kısmında cephe yüzeyinde
boya kabarması görülmektedir. En batıda bulunan pencerenin üst kanatları yoktur.
Bu pencerenin ve yanındaki kapının üstünde de boya kabarması ve yer yer sıva
dökülmesi vardır. Üçüncü pencerenin altında, üst kotu –0.575 olan bir açıklık vardır
ve kuranglezle bodrum kata hava ve ışık sağlanmaktadır. Üst kat giriş kapısına ışık
ve zil için elektrik tesisatı döşenmiştir. Bu kapının hemen batısında, üst kat
tuvaletine ait gider borusu bulunmaktadır. Örülü kapının da batı yanında bir gider
borusu bulunmaktadır. Bu boru ise üst kat doğu daireye ait banyonun gideridir.
Birinci kat batı daireye ait mutfağın (102B) ve tuvaletin (101B) dış cephesinde
kararma oluşmuştur. Saçakta iki ayrı noktada, kaplama tahtaları çürümüştür.
Doğu cephesinde, zemin ve birinci katlarda ikişer adet pencere mevcuttur. Bu
cephede, yapının kalkan duvarı görülmektedir. Kalkan duvarında 75 cm çapında
dairesel bir pencere bulunmaktadır. Cephede 4 adet aşık görülmektedir. Aşıkların
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altında, profilli ahşap elemanlar vardır (Foto 37). Çatının kuzey ve güney uçlarında
toplanan sular, yağmur borularıyla alınmaktadır. Bu cephede, her iki tarafta simetrik
birer yağmur iniş borusu bulunmaktadır. Bu borular, profilli silmelerin içinden
geçirilmiştir. Her iki boru da kırılmıştır ve burdan akan sular, cephe yüzeyinde
hasara neden olmuştur. Birinci kat pencerelerinin her ikisinin de köşelerinden
başlayan strüktürel çatlaklar, kalkan duvarında, çatıya kadar devam etmektedir. Kat
silmesinde de yerler kılcal çatlaklar görülmektedir.
Kuzey cephesinde, birinci katta, yapının aksında bir cumba bulunmaktadır (Foto 19).
Cumbada bir adet, her iki tarafında ikişer adet olmak üzere, toplam beş pencere
vardır. Zemin kat pencereleri de bu pencerelerle aynı hizadadır. Kuzey cephesi,
yapının demiryoluna bakan cephesi olduğundan, ses ve ısı yalıtımı sağlamak için bu
cephedeki pencereler, çift doğramalıdır. 264 cm genişliğindeki cumba, cephe
yüzeyinden 49 cm ileri çıkmaktadır. İki ucunda 23 cm genişliğinde ve 60 cm
yüksekliğinde taşıyıcıları vardır (Foto 24-26). Tüm cephelerde, +8.35 kotunda
devam eden silmenin üst kısmı cumbada kesilmiş, sadece profilli olan alt yarısı
devam ettirilmiştir. Cumbanın beşik çatısı, ana çatıya dik olarak inşa edilmiştir ve
içinde ana çatının eğimi devam ettirilmiştir. Ön hizasında, ahşap, dairesel bir
bezeme elemanı vardır (Foto 24).
Kuzey cephesi boyunca, zemin topraktır. Doğal zemin kotu, özellikle batı tarafta,
alçak

(-0.86) olduğu için, bu kısımda, yapının temel duvarı açığa çıkmıştır (Foto

29). Batı tarafından ikinci pencerenin altında bodrum kata açılan bir delik vardır.
Bodrum katın yüksekliği ölçülürken bu delikten faydalanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü
pencerelerin altında ise 60X50X25 cm boyutlarında beton elemanlar vardır. Üçüncü
pencerenin altındaki kapaklıdır ve arkasında kuranglez bulunduğu düşünülmektedir
(Foto 28). Dördüncü pencerenin altındakinin içine ise zemin kat doğu dairenin
mutfak gideri verilmiştir.
Batı cephesinde zemin katta, bir kapı, bir pencere ve sonradan açılmış 50 X 60 cm
ebadında bir tuvalet penceresi (Foto 32); üst katta ise iki adet pencere (Foto 20)
yeralmaktadır. Çatı katında 75 cm çapında dairesel bir pencere bulunmaktadır. Bu
cephedeki kapı, zemin kat batı daireye aittir ve diğer dairenin kapısı gibi örülüp
sıvanarak kapatılmıştır (Foto 21). Kapının her iki yanında, sövede yaklaşık +1.70
kotunda kırıklar görülmektedir. Birinci katta kuzey taraftaki pencerenin bir kanadı
yoktur.
Batı cephesindeki kuzey taraftaki yağmur iniş borusu, hem altta hem de çatıya
birleştiği noktada kopmuş, işlevini kaybetmiştir (Foto 20). Güney taraftaki de zemin
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kat hizasında kopmuştur ve cephe yüzeyinde hasara neden olmuştur (Foto 32). Bu
kısımda tuzlanma, kararma ve yosun oluşumu görülmektedir. Silmelerin içinden
geçirilen bu borular hizasında, denizlik silmesi kırılmıştır. Kapının üstünde ışık
sağlamak amacıyla, güney cephedeki elektrik tesisatı bu cepheye de uzatılmıştır.
4.3.2.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri (EK F10)
Doğal zeminle birleşen kuzey cephesinde ve yer yer de batı cephesinde, yapının
temel duvarları görülmektedir. Bu duvarlar, ortalama 60 X 25 cm boyutlarında
taşlarla örülmüştür. Yapının bodrum katına girilemediğinden temel ve bodrum kat
duvar kalınlıkları hassas olarak ölçülememiştir. Kuzey cephesinde bodrum kat
duvarında açılan delikten ve arşiv projesinden faydalanılarak temel duvarlarının
kalınlığı yaklaşık 70 cm olarak tespit edilmiştir. Bodrum kat duvarları ve temel
duvarlarının yerleri saptanırken de zemin ve birinci katlardaki taşıyıcı duvarların
yerleri esas alınmış, arşiv projesinde gösterilen duvarlar da olduğu gibi kabul
edilmiştir.
Bodrum kat kısmi olup B01, B07B ve B04 kodlu hacimlerden oluşmaktadır. B04 ve
B07B kodlu mekanları ayıran duvarın ve B01 ile B07B kodlu mekanlar arasındaki
duvarın varolduğu Z01 kodlu hacimden görülebilmiştir. B04 ve B07B kodlu
hacimlerde kuranglez bulunmaktadır.

Yapının diğer kısımlarında bodrum kat

olmadığı, 1. Bölge Müdürlüğü‟nden sağlanan arşiv projesinden anlaşılmaktadır (EK
D1).
Yapı tuğla malzemeden yığma olarak inşa edilmiştir. Tuğla boyutları 6.5x10x20 cm
dir. Çatı arasında bulunan ve yıkılan bacalara ait olduğu anlaşılan tuğlaların,
üstlerinde “BRIQUETERIE HF DEMETROPOLLO BUYUK DERE” yazdığı tespit
edilmiştir (Foto 73). Yapının taşıyıcı duvarlarında da aynı boyutlarda tuğla
kullanılmıştır. Bu tuğlaların 6.5x10 cm. „lik kesitinde 2 sıra halinde, 6 adet delik
bulunmaktadır (Foto 40). Yapının dış duvarları ve doğu – batı doğrultusunda uzanan
bir iç duvarı taşıyıcıdır. Taşıyıcı duvarlar, zemin katta 49 – 50 cm kalınlığındadır.
Zemin kata girilemediğinden bu kalınlık, güney cephede en batıda bulunan kırık
camdan uzanılarak ölçülmüş ve arşiv projesiyle karşılaştırılarak tespit edilmiştir.
Ayrıca, zemin katta girilebilen tek hacim olan merdiven evinde alınan ölçüler de bu
tespiti doğrulamıştır. Üst katta dış duvarlar 38-39 cm kalınlığında, içerdeki taşıyıcı
duvar ise 35 cm kalınlığındadır. Bölme duvarlarının kalınlıkları 13-15 cm arasında
değişmektedir. 104A ve 104B kodlu hacimleri ayıran duvar ise 26 cm kalınlığındadır.
Zemin ve birinci katlarda, yapının aksındaki taşıyıcı duvarın içinde baca delikleri
bırakılmıştır. Duvar inşa edilirken baca duvarları, taşıyıcı duvarın içinde kalacak
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şekilde örülmüştür. Çatı katında, dış duvar kalınlığı değiştirilmemiş, 38-39 cm olarak
inşa edilmiştir. Doğu ve batı duvarları, kalkan duvarları olarak yükselmektedir. Kuzey
ve güney duvarlar ise 52 cm yükseltildikten sonra, damlalık aşıkları yerleştirilmiş ve
çatı konstrüksiyonu kurulmuştur.
Yapının döşemeleri ahşaptır ve kuzey güney doğrultusunda kirişleme yapılmıştır.
Döşeme kalınlığı 27-28 cm dir. Döşeme kirişlerinin altına bağdadi çıtaları çakılarak
sıvanmıştır. Kirişlerin üstlerine ise ahşap döşeme kaplaması uygulanmıştır. Zemin
kat doğu dairenin girişi ve mutfağının döşemelerine şap dökülmüştür. Birinci katta
doğu daireye ait banyonun döşemesi seramik, mutfağınki ise mozaik kaplanmıştır.
Cumbada döşeme 49 cm konsol çalışmaktadır. Cumbanın döşemesi iki yandan 23
cm genişliğinde ve 60 cm yüksekliğinde taşıyıcılarla desteklenmiştir (Foto 24-25-26).
Yapının örtüsü beşik çatıdır. Doğu ve batı cephelerinde, küçük birer üçgen yüzey
oluşturularak kırma çatı etkisi yaratılmıştır. Kuzey cephesindeki cumbanın beşik
çatısı da dik olarak ana çatıya saplanmaktadır. Çatının konstrüksiyonu 16 X 18 cm
kesit ölçülerinde, 2 adet damlalık aşığı ve 2 adet de ara aşıkla kurulmuştur. Mahya
aşığı yoktur (Foto 67). Mahya yükü, aşıklara makaslar aracılığıyla iletilmektedir. Bu
anlamda 5 adet makas oluşturulmuştur. Ara aşıkların oturduğu, 15 X 15 kesitinde
ikişer ahşap dikme, makasın ana elemanlarıdır. Bu iki dikme birbirlerine 16 X 16 cm
kesitinde, yatay bir elemanla bağlanmıştır. Ayrıca, aynı kesitte birer ahşap eleman
da çapraz yerleştirilmiştir (Foto 66). Bu yöntemle, yükün kuzey ve güney duvarlara
iletilmesi sağlanmıştır. Düşey, yatay ve eğimli duran bu üç eleman, birbirlerine metal
lamalarla bağlanmıştır. Eğimli duran ahşap eleman, 12 X 16 cm kesitinde iki
parçadan oluşan kuşaklamayla yanlardan desteklenmiştir (Foto 68). Kuşaklama ise
damlalık aşığı üstündedir ve bu hizadaki merteğe bulonlanarak sabitlenmiştir.
Yapıda kuzey – güney doğrultusunda yerleştirilmiş toplam 25 adet mertek vardır.
Bu mertekler, 12 X 16 cm kesit ölçüsündedir. Mertekler üzerinde ise yaklaşık 35 cm
aralıkla yerleştirilmiş ahşap kadronlar üzerine kiremitler yerleştirilmiştir (Foto 67).
Kiremitlerin üzerinde “ St. HENRI MARSEILLE” ve “SACCOMAN FRERES” yazdığı
tespit edilmiştir.
Doğu ve batıdaki ilk merteklere 45 derece açıyla saplanan mertekler, eğimli olarak
dışarıya uzatılarak küçük kırma çatı yüzeyleri oluşturulmuştur. Bu mertekler
arasında da üçer adet mertek bulunmaktadır (Foto 37).
Cumbada, ana çatının konstrüksiyonu bozulmamıştır (Foto 69). Nitekim, cephede
cumbanın üstünde ana çatının eğimi görülebilmektedir. Cumbanın aksında ana
çatıya ait bir adet makas bulunmaktadır. Bu makasa ait merteğe yatay bir ahşap
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eleman saplanmıştır. Bu eleman da 12 X 16 cm kesitindedir ve cumba çatısının
mahyasını oluşturmaktadır. Makastaki mertek kesilmemiştir. Ancak bu merteğin iki
yanında ikişer adet mertek eğimli olarak kesilmiştir. Bu eğim, cumbanın çatısının
eğimini vermektedir. Kesilen merteklerin ucu da ahşap birer elemanla birbirlerine
bağlanmıştır.
4.3.2.4. Yapı Bileşenleri (EK F12)
Yapının birinci katına ulaşmak için, ahşap yarı dönel bir merdiven kullanılmaktadır.
Merdiven evi 398 x 235 cm boyutlarındadır. Toplam 22 rıhtlı olan merdivenin 16.
rıhtıyla ara sahanlığa ulaşılmaktadır. Basamakların herbirine ait ölçüler, Tablo 4.2‟de
verilmiştir. Trabzanlar, basamak gövdesine yandan monte edilmiştir (Foto 42).
Montaj noktalarında 1.8 cm çapında birer delik bulunmaktadır. Deliği kapatmak
üzere kullanılan 4 cm çapındaki ahşap eleman, sadece 19. basamağa bağlı
trabzanda görülmektedir (Foto 45). Ahşap küpeşte, basamak kotundan ortalama 80
cm yüksektedir (Foto 44). Merdiven korkuluğunun alt başında ahşap bir baba
bulunmaktadır. Bu elemanın üstündeki topuz kırılmıştır (Foto 41). 3. ve 15.
basamaklar kırıktır. Korkuluğun üst başında küpeşte ve trabzanların birçoğu
kırılmılştır (Foto 43).
Normal kat seviyesinden 161.5cm yüksekte bulunan, 101B kodlu mekana, 6 rıhtlı
ahşap bir merdiven ve 33 cm yüksekliğinde bir eşikle ulaşılmaktadır. Merdiven
genişliği, 78.5 cm, basamak genişliği 28 cm, rıht yüksekliği 21.5 cm.dir. Merdivenin
batı tarafında 5 cm genişliğinde, ahşap bir eleman bulunmaktadır. Doğu yanındaki
eleman ise 11 cm kalınlığında olup, merdivenin korkuluğunu taşımaktadır. Özgün
nitelikte olan ahşap korkuluk, 11x20x110 cm boyutlarında, ahşap elemanla
oluşturulmuştur (Foto 46). Merdivenin alt ucunda, bu elemana eğrisel ahşap bir
parça eklenerek korkuluk boyu 120cm.ye uzatılmıştır. 11x16 cm boyutlarındaki
düşey taşıyıcıyla taşınan korkuluğun

5x5cm kesitinde 2 adet de ince trabzanı

vardır.
Çatı katına 15 basamaklı rıhtsız, ahşap bir merdivenle ulaşılmaktadır (Foto 65).
Merdiven, 5x19.5 cm kesitinde iki ahşap eleman arasına basamaklar yerleştirilerek
oluşturulmuştur. Merdiven genişliği 51.5 cm, basamak genişliği 18.5 cm, rıht
yüksekliği 21 cm dir.
Bodrum kata inen merdivenin de bu merdivenle benzer niteliklerde olduğu
düşünülmektedir. Ancak, merdiven, üst kotuna kadar çöp yığılı olduğundan sadece
iki basamağı ölçülebilmiştir. Merdivenin genişliği 65 cm.dir. Basamaklar, iki
yanlarında bulunan 6 cm genişliğinde birer ahşap elemanla taşınmaktadır. En üst
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Tablo 4.2 M Binası birinci kat merdivenine ait basamak ölçüleri

Basamak

a

b

c

d

e

f

1

111

114

10

53

15.5

0

2

110

145

11

68

17

1.5

3

143

110

10

71

17.5

2

4

109

102

9.5

51

22

4

5

101

111

10

51

17

3

6

112.5

142

10

66

17

3

7

142

111

13

65

17.5

1

8

111

104

17

42

17.5

1.5

9

104

103

23

33

17.5

3

10

103

102

24

32

18

1.5

11

103

102

27

30.5

18

3.5

12

102

102.5

28.5

28.5

17.5

1

13

102.5

103.5

28.5

28.5

17.5

1.5

14

103.5

103.5

28.5

28.5

17.5

1.5

15

103.5

102.5

28.5

28.5

17.5

1.5

Sahanlık

235

235

103

103

16.5

3

17

108.5

103.5

31.5

31.5

18

3

18

102.5

103

32.5

32.5

18

2

19

103

103.5

33

33

18

3

20

103.5

103

32.5

32.5

18

1.5

21

103

103

32

32

17.5

1.5

17

3

numarası

22

52

g

5

5

basamak 23 cm, bir sonraki 26 cm genişliğindedir. Basamaklar arasında basamak
aynası bulunmamaktadır. En üst basamak ile zemin kat döşemesi arasında 17 cm
kot farkı vardır. Merdivende ölçülebilen rıht yüksekliği ise 20 cm dir.
Yapının özgün giriş kapılarına ait kanatlar görülememiştir. Zemin kattaki dairelere ait
kapıların dışına duvar örülmüştür. Örülen duvarların arkasında yapının özgün dış
kapı kanatlarının mevcut olabileceği düşünülmektedir. Birinci kata ait özgün giriş
kapısı ise, 1999 yılında, günümüzde kullanılan metal kapıyla değiştirilmiştir.
Kapıların, 14.5 cm genişliğinde, profilli, kâgir bir sövesi vardır. Subasman
seviyesinde, sövenin profili değiştirilmiş ve genişliği 16 cm. „ye çıkartılmıştır.
İç kapıların pervazları hacim içinde 13.25 cm, dışarda 14.5 cm genişliğinde ve her iki
tarafta profillidir (Foto 51). Bu kapıların bir çoğunun kanadı bulunmamaktadır.
Mevcut kanatların genişliği 97 cm, yüksekliği 214 cm dir. Serenler, 8 cm
genişliğindedir. Kanadın alt ve üstünde birer adet yatay, bunların arasında ise iki
adet düşey ayna bulunmaktadır (Foto 50).
Ortalama 106x203 cm boyutlarındaki zemin kat pencerelerine ait 14.5 cm
genişliğindeki profilli söveler (Foto 39), dış kapı söveleriyle aynı niteliktedir. 163 cm
uzunluğundaki, zemin kat pencere denizlikleri, cephe yüzeyinden 13cm öne
çıkartılmıştır. Kuzey cephedeki çift doğramalı pencerelerde, dış taraftaki doğrama,
diğer cephelerdeki pencerelerin doğramalarıyla aynı niteliklerdedir. Hacmin iç
tarafına yakın olan doğrama, içeri girilemediğinden ölçülememiştir. Yapının zemin
katındaki pencereler, sabit, yatay bir kasayla iki kısma bölünmüştür. Üst kısımda da,
daha yüksek olan alt kısımda da çift kanat bulunmaktadır. Pencerelerin tümünde
demir parmaklık vardır.
Birinci kat pencere boşlukları, ortalama 97x205 cm ebadındadır. Pencere boşluğu
etrafında, 18.5 cm genişliğinde profilli kâgir söve yeralmaktadır. Pencerelerin
üzerindeki basık kemerler, cephe yüzeyinden 16 cm öne çıkartılıp, pembe renge
boyanarak vurgulanmıştır. Kemerlerin iki yanında 37 cm yüksekliğinde dekoratif
birer eleman vardır. Kemerle pencere boşluğu arasında kalan alanda geometrik bir
bezeme bulunmaktadır (Foto 31). Pencerenin altında da, geometrik kabartmalı
bezeme yeralmaktadır (Foto 24). Pencerenin 14 cm genişliğindeki denizliği, cephe
yüzeyinde 12 cm genişliğinde bir silme olarak devam ettirilmiştir (Foto 20).
Birinci kat pencereleri de zemin kattakiler gibi, altta ve üstte iki kısımdan oluşmuştur
ve her iki kısım çift kanatlıdır (Foto 48). Pencere iç denizliklerinin döşeme üstünden
yüksekliği, 82 cm dir. Pencere boşluğunun iç köşesi pahlı olarak inşa edilmiştir. Bu
pah, döşeme üzerinden +2.68 kotuna kadar devam etmekte, daha yukarda ise
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sıfırlanmaktadır. Kuzey cephedeki pencereler, çift doğramalıdır. Dış taraftaki
doğrama, diğer cephelerle aynı niteliktedir. Çift doğramalı pencerelerde, pah yoktur,
pencere etrafında 11.5 cm genişliğinde pervaz bulunmaktadır (Foto 49). Pencere iç
denizliklerinin üst kotunda bulunan ahşap iskemlelik, 11.5 cm yüksekliğinde olup, tek
doğramalı pencerelerde doğramaya kadar devam etmektedir (Foto 55). Çift
doğramalı pencerelerde de iskemlelik, iki doğramanın arasında sürdürülmüştür
(Foto 54). Bu pencerelerde, terleme sonucu iki doğrama arasında biriken su, dış
denizlikte bulunan ince bir kanal aracılığıyla dışarı verilmektedir.
4.3.3. A Binası (EK13-14)
İstasyon yapı grubunun en doğu ucunda yeralan, tek katlı kâgir (taş) bir yapıdır.
Yaklaşık 40m. X 12m. boyutlarında, tek hacimli bir plana sahiptir. Ancak, sonradan
yapılan niteliksiz bir ekle (Foto 95-96), kısmi birinci kat oluşturulmuştur. Yapının
zemin katı bugün kullanılmamaktadır, üst katta ise yapının güvenliğinden sorumlu
bekçi yaşamaktadır. Fakat, mekan, yaşamaya uygun koşullara sahip değildir.
Mutfak, banyo, ya da WC bulunmadığı gibi herhangi bir ısıtma tesisatı da mevcut
değildir.

Doğraması

bulunmadığından,

yapının

içinden

serbestçe

geçmek

mümkündür. Bu yolla, birçok kişi kolaylıkla perona ulaşıp, kaçak seyahat ettiğinden,
tez çalışması sürerken, yapının kapıları, teller ve bantlarla kapatılmış, giriş ve çıkış,
tek kapıdan ve kontrollü hale getirilmeye çalışılmıştır.
4.3.3.1. Mekansal Özellikleri
İç hacimde, tavan kaplaması yoktur. Çatı konstrüksiyonu, mekanın içinden
algılanabilmektedir (Foto 94). Çatı yüksekliği, mahya aşığı altında 6.33m, damlalık
aşığı altında ise 4.19m.dir. Çatının 7 adet makası, duvarlarla desteklenmiştir. Ahşap
çatı makaslarının alt uçlarında birer taş, duvardan çıkıntılı olarak yerleştirilmiş (Foto
90) ve duvarın dış tarafında birer payandayla (Foto 78) desteklenmiştir. Duvar
yüzeyleri sıvalıdır. Sıvanın üzerine ahşap kadronlar çakılarak ses yalıtım
malzemeleri duvarlara tespit edilmeye çalışılmıştır (Foto 89). Bu ahşaplar ve yalıtım
malzemeleri, tez çalışması süresince, yerinden sökülmekteydi. Mekanın zemini,
doğu tarafında beton, doğu tarafında tuğla kırığı ve molozdan oluşmaktadır (Foto
91). Zeminde, bir takım tuğla duvar izleri mevcuttur.
Batıdan 4. ve 5. makaslar arasında, kuzey cephesine yakın bir noktadan, üst kata
merdiven yapılmıştır. Bu merdiven ve üst kat, betonarmedir (Foto 95-96). Bu katın
taşıyıcı kolonları, kuzey ve güney duvarlarında, özgün duvarlara bitişik yapılmıştır.
Kolonların 3 tanesi de duvarlardan bağımsızdır. Üst katta, bölücü duvarlar, delikli
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tuğlayla örülmüştür. Fakat, bu katta duvarlar sıvanmamış, kapılar takılmamıştır. Ek
kısım kaba inşaat halinde bırakılmıştır.
Yapının güney duvarında 3 adet pencere ve 2 adet kapı bulunmaktadır.
Pencerelerin tümü özgün genişliklerini korumaktadır. Bu pencereler, içten 180cm X
270cm, dıştan 160cm.X 260cm boyutlarındadır. Kapılardan, batı tarafındaki 160 cm,
doğu tarafındaki ise 170cm genişliğindedir. Hacmin doğu duvarında, 2 adet pencere
ve bir adet kapı bulunmaktadır. Pencereler, özgün genişliklerindedirler. Doğu
duvarında, en kuzeyde bulunan açıklık, özgün bir pencereyken, kırılarak kapı haline
getirilmiştir (Foto 86). Mekanın kuzey duvarında, 3 adet pencere ve bir adet kapı
bulunmaktadır. Pencereler, özgün genişliklerini korumaktadır. Kapı ise pencere
altındaki duvarın yıkılmasıyla oluşturulmuşur (Foto 85). Bu pencerede 108 cmlik
kapı boşluğu açılarak kalan kısmın tuğla denizliği bırakılmıştır. Mekanın batı
duvarında ise, bir adet pencere, iki adet kapı bulunmaktadır. Kapılardan biri delikli
tuğlayla örülmüştür. Bu açıklıkların hiçbiri özgün değildir. Özgün iki büyük kapı
açıklığı, örülerek bu cephe değiştirilmiştir (Foto 93).
4.3.3.2. Cephe Özellikleri
Yapının duvarları, dışta sıvasız, iç cepheler ise sıvalıdır. Cephelerde kullanılan taş
yüksekliği ortalama 16 cm.dir. Taş genişlikleri ise değişkendir. Bina cephe
duvarlarında 14 adet açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıklar, içten 180cm X 270cm,
dıştan 160cm.X 260cm olan özgün boyutlarındaki 8 adet pencere, 3 adet sonradan
kapıya dönüştürülmüş özgün pencere, 2 adet, içine duvar örülerek boyutları
değiştirilmiş açıklık ve 1 adet sonradan açılmış kapıdır.
Kuzey ve güney cephelerde, açıklıklar arasında 40cm X 70cm X 245cm
boyutlarında yedişer adet payanda bulunmaktadır (Foto 77). Bu payandalar, çatı
makaslarının duvardaki bitiş noktalarında bulunup, duvarın açılmasını önlemektedir
(Şekil 4.5).
Güney cephesinde 3 adet pencere ve 2 adet kapı bulunmaktadır. Pencereler, dıştan
160x260 cm boyutlarındadırlar. Pencerelerin üstleri basık kemerlidir (Foto 81). Bu
kemerler, 6.5x10x30 cm ebatlarında tuğladan oluşturulmuştur. Pencerelerin
denizlikleri de aynı boyutlardaki tuğlalarla yapılmıştır. Batıdan 4. ve 5. payandalar
arasındaki kapı üzerinde, bir doğrama vardır (Foto 92). Bahsedilen doğrama,
çalışmanın yapıldığı dönemde yapıda mevcut bulunan tek doğramadır. Bu kapının
genişliği özgün pencere genişliğiyle aynıdır (160 cm) ve kapının üstü basık, tuğla
kemerlidir. Bu nedenlerle, yapıda yapılan gözlemlere dayanarak, bu kapının bir
pencereden dönüştürüldüğünü kesin olarak iddia etmek mümkün değildir. Çünkü,
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dönüştürme işlemi sırasında, pencereye ait herhangi bir detay bırakılmamıştır.
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü arşivinde bulunan, yapının doğu yönünde uzatılmasına
ilişkin projede (EK D3), bu açıklık bir pencere olarak görülmektedir. Ancak, projede
pencere olarak gösterilmesine rağmen, uygulama sırasında, pencere yerine kapı
olarak inşa edilmiş olma ihtimali de gözardı edilmemelidir.

Batıdan 5. ve 6.

payandalar arasındaki kapının ise, üstü düz atkılıdır ve çevresi çimento sıvalıdır.
Genişliği de diğer açıklıklardan farklıdır(170 cm). Bu nedenle, bu kapının sonradan
açıldığı kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Bu cephede, çatı makasları hizasında, 7 adet payanda bulunmaktadır (Foto 78). Bu
payandalar, duvarlarla aynı malzemeyle

inşa edilmiştir. Üstlerinde ise betondan

yapılmış, 10 cm kalınlığında, eğik birer plak vardır.
Kapının önünde, -0.45 cm kotundaki zemin, 0.00 kotundaki subasman hizasına
ulaşabilmek için kademelendirilmiştir. Subasman hizası, yapının döşemesinin
üstüyle aynı kottadır.
Güney cephesinin batı kısmı, kısmen beyaz boyanmıştır. En batıdaki pencerenin
altında önemli bir strüktürel çatlak bulunmaktadır (Foto 83). Doğuya yakın kapının
etrafı, çimento sıvanmış, sıvanın üstünde taş derzleri taklit edilmiştir. Ayrıca, bu
kesimde, eke ait kiriş, özgün duvarın içinden geçirilmiştir. Bu cephenin doğu tarafı,
tamamen sarmaşık kaplıdır.
Yapının doğu cephesinde, 2 adet özgün pencere ve 1 adet sonradan kapıya
dönüştürülmüş pencere mevcuttur (Foto 79). Kapıya dönüştürülürken, pencerenin
tüm açıklığından faydalanılmamıştır. Pencerenin 120 cmlik kısmı kırılarak kapı
haline getirilmiş, kapının yanında, özgün pencereye ait tuğla denizlik bırakılmıştır.
Bu cephedeki tüm açıklıkların üstü, basık, tuğla kemerlidir (Foto 81). Yapının doğu
kalkan duvarında, tabela asmak için kullanıldığı düşünülen metal aksam tespit
edilmiştir. Doğu cephesinin tamamı sarmaşık kaplıdır. Orta pencerenin çevresinde,
taş yüzeyinin rengi değişmiştir. Özellikle pencere üst kemeri çevresi ve denizliğin
altında pas lekeleri bulunmaktadır.
Kuzey cephesinde, 3 adet özgün nitelikte pencere ve 1 adet kapıya dönüştürülmüş
pencere bulunmaktadır. Pencere kırılarak, 108 cm. genişliğinde kapı açılmış,
kapının yanında, özgün pencereye ait tuğla denizlik bırakılmıştır (Foto 85). En
batıdaki pencerenin altında önemli, strüktürel bir çatlak mevcuttur (Foto 82).
Özellikle bu pencerenin altında taş yüzeyinde pas lekeleri vardır. Kuzey cephesinde
de 7 adet

payanda bulunmaktadır.

Yapı bu cephede, demiryoluna çok

yaklaştığından, çatınını saçağı kuzeybatı köşesinde kesilmiştir. Batıdan üçüncü ve
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dördüncü payandalar arasında ve beşinci ile altıncı payandalar arasında olmak
üzere iki ayrı yerde, 60cm X 80cm boyutlarında üçer adet pencere açılmış; fakat
daha sonra tekrar kapatılarak alçıyla sıvanmış, üzerinde taş derzleri taklit edilmiştir
(Foto 87-88). Fakat gerek renk, gerek ise doku uyumu sağlanamamıştır. Bu
cephede,

saçak

altı,

payanda

yanı

gibi

korunaklı

kısımlarda

kararmalar

görülmektedir. Bu da yüzeyin yağmur suyuyla yıkandığını, yıkanmayan yerlerin
karardığını göstermektedir.
Yapının batı cephesinde, 1 adet pencere, 2 adet de kapı bulunmaktadır. Pencerede
doğrama yoktur. Kapı boşluklarından biri, delikli tuğlayla örülmüştür. Diğer açıklıkta
ise metal bir kapı vardır. Fakat bu açıklıklar, özgün değildir. Batı cephesinde açık
vaziyette duran iki adet ikişer kanatlı metal kapı, özgün açıklıkları tanımlamaktadır
(Foto 80). Özgün kapıların biri 385x500cm diğeri ise 370x500cm boyutlarındadır.
Güney taraftaki kapının üzerinde, insan girişini sağlamak için daha küçük boyutlarda
bir kapı daha mevcuttur. Kapılar, tamamen paslanmıştır. Yapının batı tarafında,
yerde otlar arasında kısmen görülen ray, bu kapılara doğru uzanmaktadır. Batı
cephesinin özellikle güney tarafında, kalkan duvarında, taş yüzeyleri kararmıştır.

Şekil 4.5 – A Binası Çatı Konstrüksiyonu

4.3.3.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Yapı, yığma, taş bir yapıdır. Duvar kalınlığı 50cm dir. İçine sonradan yapılan ek ise
betonarmedir. Bölme duvarları ise delikli tuğladan örülmüştür (Foto 95-96).
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Yapının beşik çatısı, 7 adet makastan oluşmaktadır. Makaslar arasında ortalama
480cm. mesafe bulunmaktadır. Çatı konstrüksiyonunda, 1 mahya aşığı, 2 damlalık
aşığı ve 2 de ara aşık olmak üzere 5 adet 15cm X 20cm aşık mevcuttur. Kuzey ve
güney cephelerdeki payandalar, makas hizalarında yapılmışlardır ve duvarların
açılmasını önlemektedirler. (Şekil 4.5)
4.3.4. B Binası
İstasyonun güney tarafında, A harfiyle kodlanan yapının güneyinde bulunan yapı, 4
haneli bir lojmandır (Foto 97). İki katlı olan betonarme yapı, 1970‟li yıllarda inşa
edildiğinden tez kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, yerleşmenin bütünlüğü
açısından, genel siluet içinde güney cephesi gösterilmiştir.
4.3.5. C Binası (EK F15)
Yeşilköy Demiryolu Caddesi‟ne cephesi olan ve Yeşilköy Tren İstasyonu yapı
grubunun doğu tarafında yeralan, tek katlı, kâgir yapıdır (Foto 98). İlk yapıldığı
zamandan bugüne dek lojman olarak kullanılmıştır. Bu kullanım sürecinde, yapının
kuzey ve batısına niteliksiz ekler yapılmıştır (Foto 99).
4.3.5.1. Mekansal Özellikleri
Yapı özgün kısım ve sonradan eklenen kısım olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Z01 kodlu mekan, yapıya sonradan yapılan eke aittir. Bu hacmin
güney duvarı, özgün yapının kuzey duvarıdır. Yapının günümüzdeki giriş hacmidir.
Mekanın boyutları, 380x115 cm dir. Tavan yüksekliği, 239 cmdir. Mekanın tavanı ve
duvarları sıvalı, döşemesi ise seramik kaplıdır. Batı duvarında, yapının giriş kapısı,
kuzey duvarında mutfak kapısı ve Z07 kodlu hacmin kapısı; doğu duvarında Z05
kodlu odanın kapısı ve güney duvarında özgün yapının dış kapısı mevcuttur.
Yapının özgün kısmına bu kapıdan geçilerek girilir. Özgün yapı, 660cmX550cm
boyutlarında olup iki hacimden oluşmaktadır. Fakat, Z04 kodlu hacime oranla daha
küçük olan ve batı tarafta bulunan hacim, bir doğramayla bölünerek Z02 ve Z03
kodlu hacimler oluşturulmuştur.
Z02 kodlu hacim, 141x253 cm boyutlarında, bir geçiş hacmidir. Tavan yüksekliği 250
cm dir. Tavanı, çıtalı ahşap, duvarları sıva, döşemesi ise ahşap kaplıdır. Mekanın
kuzey

duvarında,

özgün

yapının

95cmX215cm

boyutlarındaki

giriş

kapısı

mevcuttur.Yapılan ekten sonra, bu kapı dış kapı özelliğini kaybetmiş, ek kısımla
özgün kısım arasında bir iç kapı haline getirilmiştir. Z04 kodlu hacmin kapısı, bu
mekanın doğu duvarındadır; Z03 kodlu hacme de bu mekanın güney sınırını
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oluşturan doğrama aracılığıyla girilmektedir. Aynı zamanda, Z02 kodlu hacimden,
rıhtsız, ahşap bir merdivenle çatı katına çıkılmaktadır.
Çatı katı tek hacimdir. Yatak odası olarak kullanılan hacimde kat yüksekliği, en
yüksek yerinde 225cm, en alçak yerinde127 cmdir. Bu katta, döşeme kaplaması 17
cm genişliğinde ahşaptır, duvarlar sıvalıdır. Çatının taşınabilmesi için, mahya aşığını
destekleyen bir makas oluşturulmuştur. Makasa ait dikme, bu hacmin ortasındadır.
Çatı katı, doğu ve batı kalkan duvarlarındaki birer pencereyle havalandırılmaktadır.
Bu pencereler, 35x70 cm boyutlarındadır ve özgün niteliktedirler.
Z03 kodlu hacim, 253x320 cm boyutlarındadır

ve oturma hacmi olarak

kullanılmaktadır. Tavan yüksekliği 250 cm dir. Tavanı çıtalı ahşap, duvarları sıvalı,
döşemesi ise ahşap kaplıdır. Z03 kodlu hacim, kuzey tarafındaki Z02 kodlu
hacimden bir doğramayla ayrılmıştır. Mekanın güneydoğu köşesinde 31x42 cm
boyutlarında bir baca bulunmaktadır. Odanın güney cephesinde 67cmX137cm
boyutlarında özgün bir pencere mevcuttur. Z03 kodlu hacmin kuzeybatı köşesinde,
Z02 kodlu hacimden, üst kata çıkan merdiven vardır.
Z04 kodlu hacim, 306x465 cm boyutlarındadır. Oturma odası olarak kullanılan
hacmin tavan yüksekliği, 249 cm dir. Tavan, çıtalı ahşaptır. Mekanın duvarları sıvalı,
döşemesi ise 10 cm genişliğinde ahşap kaplıdır. Z04 kodlu hacmin doğu duvarında
ve kuzey duvarında birer pencere mevcuttur. Her iki pencere de, 67cmX137cm
boyutlarındadır. Ancak, kuzey duvarındaki pencere, sonradan yapının kuzeyine ek
yapılmasıyla, iç duvarda kalmıştır. Bu pencere kapatılmamış, iki oda arasında açık
ve doğramasız olarak bırakılmıştır. Mekanın kapısı, batı duvarındadır ve 97 cm
genişliğindedir.
Z05

kodlu

hacim,

konuk

odası

olarak

kullanılmaktadır

ve

378x230

cm

boyutlarındadır. Bu hacim de özgün yapıyla ek kısmın birleştiği hacimlerdendir.
Mekanın güney duvarı, özgün yapının kuzey duvarıdır. Bu duvardaki özgün pencere
kapatılmamıştır. Z05 numaralı mekanın doğu duvarında 160 cm genişliğinde 3
bölümlü bir pencere vardır. Bu pencerenin yanlardaki iki kanadı açılır, ortadaki kısım
ise sabittir. Odanın kapısı batı duvarındadır.
Z06 kodlu hacim, lojman yapısının mutfağıdır. Sonradan eklenen kısımlardandır.
205x246 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 249 cm dir. Tavan ve duvarların üst
kımı sıvalıdır. Duvarların alt kesimi ve döşeme ise seramik kaplıdır. Mutfağın kapısı,
güney duvarındadır ve boyutları, 80x205 cm dir. Kuzey duvarında ise 120 cm
genişliğinde 3 bölümlü bir pencere vardır. Pencerenin iki yanı sabittir, ortadaki kanat
açılır.
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Z07 kodlu mekan, bir kapı boşluğuyla koridordan ayrılmış, banyo ve WC holüdür.
Boyutları 72x111 cm dir. Tavan yüksekliği 249 cmdir. Tavan ve duvarların üst
kısımları sıvalı, duvarların alt kısımları ve döşeme seramik kaplıdır. Banyo ve WC
kapıları, bu hacme açılır.
Z08 kodlu mekan, lojman yapısının banyo hacmidir. Yapıya sonradan eklenen
kısımlardandır ve 164x135 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği, ek kısımların
tümündeki gibi 249 cm dir. Tavanı ve duvarların üst kısımları sıvalı, duvarların alt
kısımları ve döşeme seramik kaplıdır. Hacimde bir adet küvet ve bir adet lavabo
bulunmaktadır. Mekanın kapısı, güney duvarındadır. Penceresi ise kuzey duvarında
ve 60x56 cm ebadındadır.
Z09 kodlu hacim, WC hacmidir ve 96x79 cm ebadındadır. Tavan yüksekliği 249 cm
dir. Tavan ve duvarlar sıvalı, duvarların alt kısımları ve döşeme seramik kaplıdır.
Hacimde bir adet hela taşı mevcuttur. Mekanın penceresi, batı duvarındadır ve 50
cm genişliğindedir.
Yapının batı tarafındaki ek ise iki kısımdan oluşmaktadır. Cadde tarafındaki kısım,
komşu binanın (D binası) odunluğu olarak, kalan kısım ise C binasının girişini hava
koşullarına ve hırsızlığa karşı koruyucu bir hacim olarak kullanılmaktadır.
4.3.5.2. Cephe Özellikleri
Yapının cepheleri, sıvalı ve sarı boyalıdır. Özgün yapıda, subasman hizasından
çatıya kadar, sıva üzerinde, taş derzleri taklit edilmiştir. Yapının kuzey ve batı
taraflarına, birer ek yapılmıştır. Bu yüzden, özgün yapının kuzey ve batı cepheleri,
ek kısımların ardında kalmıştır. Özellikle, batı tarafına yapılan ek son derece
niteliksizdir.
Yapının, tamamen özgün haliyle günümüze ulaşabilmiş tek cephesi güney
cephesidir. Bu cephe, pencereleri açısından, asimetriktir (Foto 98). Cephenin batı
tarafında Z03 kodlu hacme ait bir adet, 68cmX137cm boyutlarında, çift kanatlı
pencere bulunmaktadır. Simetri gereği, Z04 kodlu hacmin de bu cepheye açılan bir
penceresi olması beklenir. Ancak, hem Z04 kodlu mekanda, hem de güney
cephesinde inceleme yapılarak, kapatılmış bir pencere aranmıştır; ancak bu yönde
herhangi bir iz bulunamamıştır. Cephede mevcut olan pencerenin sövesi ve
üstündeki basık kemer, tuğladan yapılmıştır ve kırık beyaz renge boyanarak,
cepheden farklılaştırılmıştır. Pencerenin dışında söveyle aynı renge boyanmış,
ahşap, tek kanatlı bir kepenk vardır. Kepengin iç kısmında ise, 3 adet düşey, 2 adet
de yatay demirle oluşturulmuş parmaklık mevcuttur. Pencere boşluğunun alt hizası,
0.00 kotu kabul edilen subasman üst seviyesinden 78 cm yüksektir. Toprak kotu ise,
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bu cephede –0.12 m. olarak belirlenmiştir. Beşik çatının güney tarafındaki yüzeyden
toplanan su, güneydoğu köşeden alınarak, yağmur borusuyla uzaklaştırılmaktadır.
Bu cephede, bacanın hemen önünde, çatıda bir deformasyon vardır.
Yapının doğu cephesi iki kısımdan oluşmaktadır. Cephe ele alınırken, özgün yapının
doğu cephesinin yanısıra, kuzey tarafına sonradan eklenen kısmın doğu cephesi de
incelenmiştir. Zemin katta, özgün kısmın aksında bir adet 70cmX137cm
boyutlarında, çift kanatlı pencere bulunmaktadır. Bu pencere, özgün niteliklerde
olup, güney cephesindeki pencereyle aynı özellikleri taşımaktadır. Pencerenin
üstünde, kalkan duvarında, çatı katına ait 35x70 cm boyutlarında bir pencere vardır.
Bu pencere, özgün zemin kat pencereleriyle aynıdır, ancak boyutları daha küçüktür.
Çatı penceresinin kepengi yoktur, ancak parmaklığı vardır. Bu pencerenin alt kotu,
subasman seviyesine göre 363 cm yüksektedir.
Ek kısmın çatısı da, özgün yapının saçak ucundan başlayarak tek yöne eğimli olarak
yapılmıştır. Ek kısımda, Z05 kodlu konuk odasının 3 bölümlü penceresi mevcuttur.
Bu pencere, 160x130 cm ebadındadır ve demir parmaklığı vardır.
Özgün yapının kuzey cephesi, ekin ardında kalmış, iç duvar haline getirilmiştir.
Binanın kuzey cephesi, tamamen sonradan yapılan eke aittir. Sıvalı olan cephede 2
adet pencere vardır. Doğudaki pencere, mutfak hacmine ait olup, 119cm X 101 cm
boyutlarındadır. Batıdaki pencere ise banyo hacmine aittir ve 60x56 cm ebadındadır.
Bu pencerelerin sövesi yahut pervazı yoktur. Pencere boşluğunun içine, doğrama
yerleştirilmiştir. Her iki pencerenin de demir parmaklıkları ve 5 cm kalınlığında,
cephe yüzeyinden çıkıntı yapan dış denizlikleri vardır.
Özgün yapının batı tarafına, ahşap ve tenekeden niteliksiz bir ek yapılmıştır. Ek,
kısmi olarak, D kodlu yapıya aittir. Ancak, kuzey tarafındaki kısım, C yapısının giriş
hacmidir (Foto 99). Özgün yapının girişi, kuzey cephesindendir. Ancak, kuzey tarafa
yapılan ekle, yapının girişi batı cephesine alınmıştır. Bu yeni giriş de, batı cephesine
yapılan ekin ardında kalmıştır. Giriş kapısının yanısıra, WC ye ait pencere de bu
ekin ardında, batı cephesindedir.
Özgün yapının çatı katına ait bir pencere, bu cephede mevcuttur. Yapılan ek, özgün
yapının zemin katını kapatmaktadır. Bu nedenle, yapının batı cephesinde bir zemin
kat penceresi olup olmadığı bilinmemektedir. Pencereye ait bir iz aranmış, fakat
bulunamamıştır.
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4.3.5.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Özgün yapı, yığmadır; duvarları tuğladan inşa edilmiştir. Ekler, duvar kalınlığı
farkından dolayı, kolayca ayırdedilmektedir. Özgün yapıda dış duvar kalınlığı
41.5cm, iç duvar kalınlığı 18 cm iken; ekte dış duvarlarda 20cm., iç duvarlarda
15cm. kalınlığında duvarlar inşa edilmiştir. Ek kısım inşa edilirken, eski yapının
kuzey duvarının dış yüzeyine betonarme kolonlar ilave edilmiştir.
Özgün yapının beşik çatısı bir mahya aşığı ve iki damlalık aşığı olmak üzere üç adet
15/15 ebadında aşıkla kurulmuştur. Çatının taşınabilmesi için zemin kattaki duvarın
üstüne rastlayacak şekilde, mahya aşığını destekleyen bir makas oluşturulmuştur.
Bu makas, bir akşap dikme ve iki yanında, aşığı destekleyen birer göğüslemeden
oluşmaktadır.
Ek kısım inşa edilirken, özgün çatının saçak hizası, yeni çatının üst kotu kabul
edilmiş ve eğim azaltılarak bir çatı yapılmıştır. Bu çatı da ahşap olup, 3 adet aşıkla
kurulmuştur.
4.3.6. D Binası (EK F16)
Peronun güney tarafında bulunan yapının, doğusunda C harfiyle kodlanan lojman
yapısı, kuzeybatısında E ve batısında da F kodlu lojman yapıları bulunmaktadır.
Yapının, hem Yeşilköy Demiryolu Caddesi‟nden, hem de demiryolu tarafından girişi
vardır ( Foto 101).
4.3.6.1. Mekan Özellikleri
D harfiyle kodlanan lojman yapısı üç haneden oluşmaktadır. Batı daire, 3 oda
(Z01,Z02,Z03), mutfak (Z05), banyo (Z06) ve bir holden (Z04) oluşmaktadır.
Z01 kodlu hacim, 410x440 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği, 395 cm dir.
Döşeme kaplaması ahşap, duvarlar ve tavan sıvalıdır. Hacmin güney duvarında çift
kanatlı bir kapı ve iki adet 68 cm genişliğinde, 244 cm yüksekliğinde pencere
bulunmaktadır. Bu hacim, güneye doğru, 130 cm çıkma yapmaktadır. Bu çıkmanın
yan yüzlerinde batıda 60 cm, doğuda ise 65 cm genişliğinde birer pencere
mevcuttur. Bu pencerelerin yüksekliği 85 cm dir (Foto 105). Mekanın batı duvarında
Z02 kodlu hacme açılan, 103 cm genişliğinde bir kapı vardır. Kuzey duvarında,
mutfağa açılan 102 cm genişliğindeki kapının üstünde ise bir pencere bulunmaktadır
(Foto 108). Z01kodlu bu hacim, giriş holü ve oturma odası olarak kullanılmaktadır.
Konuk odası olarak kullanılan Z02 kodlu oda, 514 x 453 cm boyutlarındadır. Tavan
yüksekliği, 400 cm.dir. Hacmin döşeme kaplaması ahşaptır. Duvarlar ve tavan
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sıvalıdır. Z01 kodlu hacme açılan, doğu duvarındaki kapının dışında mekan
duvarlarındaki diğer bir açıklık da, güney duvarında bulunan 114 x 243 cm
boyutlarındaki pencere açıklığıdır. Dış cephedeki izler yardımıyla sonradan
kapatıldığı anlaşılan pencere (Foto 106), bu mekanın batı duvarındadır. Ancak, iç
yüzey sıvandığından, içerden, pencereye ait herhangi bir iz görülememiştir. Hacmin
kuzeydoğu köşesinde 50x36 cm boyutlarında bir baca bulunmaktadır.
512 x 420 cm boyutlarındaki Z03 kodlu mekan, yatak odası olarak kullanılmaktadır.
Tavan yüksekliği, 388 cm dir. Döşeme ahşap kaplı, duvarlar ve tavan ise sıvalıdır.
Kuzey ve batı duvarlarındaki pencereler 121.5 cm genişliğindedir. Batı taraftaki
pencere 252 cm, kuzeydeki pencere ise 243 cm yüksekliğindedir. Hacmin doğu
duvarındaki 75 x 254 cm boyutlarındaki kapı, bu mekanla, Z04 kodlu hol arasında
bulunmaktadır.
Demiryolu tarafından yapıya girişi sağlayan iki kapıdan biri Z04 kodlu hacme
açılmaktadır. Bu kapı 110 cm genişliğinde olup çift kanatlıdır. Kuzey duvarda,
kapının batı yanında 68 cm genişliğinde bir de pencere açıklığı bulunmaktadır. Z04
hacmi, bir geçiş mekanıdır. 258 x 260 cm ebadındaki mekanın tavan yüksekliği, 403
cm dir. Döşeme kaplaması mozaiktir, duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Bu holden, 70
cm genişliğinde bir kapıyla banyoya geçilmektedir. Yapıda özgün iç kapı yüksekliği
254-255 cm iken Z06 kodlu banyonun kapısı 205 cm yüksekliğindedir. Holden, 83
cm genişliğindeki diğer bir kapıyla da mutfağa ulaşılmaktadır. Güney duvarındaki bu
kapının yanında, geniş bir doğrama bulunmaktadır.
Z05 kodlu mutfak, 318 x 410 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 403 cm dir.
Döşeme kaplaması mozaiktir. Duvarlar ve tavan sıvalıdır. Z04 kodlu hol ve Z01
kodlu oturma odasına kapısı vardır. Mekanın batı tarafında duvar boyunca tezgah
yapılmıştır.
Z06 kodlu hacim, 260 x 140 cm boyutlarındaki

banyodur. Döşeme kaplaması

mozaiktir. Z04 kodlu hacimde, kapının yanında bulunan pencerenin simetriği olan 68
cm genişliğinde bir pencere, bu hacmin kuzey duvarındadır. Bu pencerenin
yüksekliği 242.5 cm dir.
Ortadaki hane, bir giriş hacmi, 2 oda (Z07, Z17), mutfak (Z15) ve banyo (Z16)
hacimlerinden oluşmaktadır. Dairenin girişi, güney cephesindedir. Yapının dışına
yapılan bir ekle giriş hacmi oluşturulmuştur. Tavan yüksekliği 248 cm dir. Bu hacmin
kuzey ve doğu duvarlarında dış cephede görülen ahşap kaplama devam etmektedir
(Foto 107). Bu duvarlarda birer adet kapı bulunmaktadır. Doğu duvardaki kapıyla
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ikinci bir hole geçilir ve buradan da banyo ve mutfağa ulaşılır. Kuzey duvardaki kapı
ise 80 cm genişliğindedir ve Z17 kodlu odaya açılmaktadır.
Z17 numaralı mekan, 512 x 564 cm ebadındadır. Tavan yüksekliği 385 cm dir.
Döşeme ahşap kaplı, duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Hacmin güney duvarında 114
cm genişliğinde bir pencere ve 80 cm genişliğinde bir kapı mevcuttur. Kuzey
duvardaki 88.5 cm genişliğinde bir kapı ile Z07 numaralı hacme geçilmektedir.
Z07 hacmi, 516 x 308 cm boyutlarında bir yatak odasıdır. Güney duvarda, 80 cm
genişliğinde bir kapı ve kuzey duvarda da 116.5 x 242.5 cm boyutlarında bir pencere
bulunmaktadır. Mekanın güneybatı köşesinde 35 x 82 cm ebadında bir baca
bulunmaktadır.
Bu hanenin mutfağı ve banyosu da sırasıyla Z15 ve Z16 olarak kodlanmıştır.
Mutfağın güney duvarında 2 adet pencere bulunmaktadır. Pencerelerden biri, 112,
diğeri ise 63 cm genişliğindedir. Mutfağın doğu duvarında kapatılmış bir pencere
bulunmaktadır. Mutfakta ile banyo arasındaki duvarın mutfak tarafında, 35 x 65 cm
boyutlarında bir baca bulunmaktadır.
Yapının doğu tarafındaki hane, Z10, Z11, Z12, Z13 kodlu 4 adet oda, mutfak (Z08
ve banyodan (Z09) oluşmaktadır. Dairenin girişi kuzey taraftadır. Giriş hacmi aynı
zamanda mutfak olarak kullanılmaktadır. Z08 numaralı bu mekan, 278.5 x 310 cm
boyutlarındadır. Döşeme kaplaması mozaiktir. Duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Kuzey
duvarda 112 x 265 cm boyutlarında bir kapı ve 67 x 242.5 cm boyutlarında bir
pencere bulunmaktadır. Güney duvardaki 88 cm genişliğindeki kapıyla Z10 numaralı
mekana ulaşılmaktadır.
Z10 kodlu hacim 297 x 418 cm ebadındadır. Döşeme kaplaması mozaiktir. Duvarlar
ve tavan sıvanmıştır. Kuzey duvarında Z08 hacmiyle bağlantılı olarak 88 x 255 cm
boyutlarında bir kapı ve 130 cm genişliğinde bir doğrama bulunmaktadır. Aynı
duvardaki 76.5 x 205 cm boyutlarındaki kapı ise Z09 numaralı banyoya geçiş için
kullanılmaktadır. Banyonun güney duvarında bu kapı ve kuzey duvarında da 69 cm
genişliğinde bir pencere vardır. Z10 numaralı hacmin doğu duvarında bulunan iki
kapıdan biri Z11 kodlu odaya diğeri ise Z13 kodlu odaya açılmaktadır.
Z11 numaralı hacim, 510 x 440 cm boyutlarında olup, oturma odası olarak
kullanılmaktadır. Döşeme ahşap kaplı, duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Hacmin kuzey
duvarında iki adet 116 x 242.5 cm boyutlarında pencere bulunmaktadır. Mekanın
güney duvarında, güneydoğu köşeden 163 cm açıkta, 17 x 54 cm boyutlarında bir
baca bulunmaktadır.
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Z13 numaralı hacim, 216 x 441 cm boyutlarındadır. Döşeme kaplaması ahşaptır,
duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Hacmin batı, doğu ve güney duvarlarında birer kapı
bulunmaktadır. Doğu duvardaki kapı 140 cm genişliğinde olup çift kanatlıdır. Bu
kapıyla Z12 kodlu mekana ulaşılmaktadır. Z12 numaralı mekan, 270 x 435 cm
boyutlarındadır ve yatak odası olarak kullanılmaktadır. Mekanın güney duvarında
118 cm genişliğinde bir pencere vardır.
Z14 numaralı hacim, yapıya sonradan eklenen bir kısımdır ve 173 x 461 cm
boyutlarındadır. Bu hacme, Z13 kodlu odadan 106.5 cm genişliğindeki kapıyla
ulaşılmaktadır. Aynı zamanda, güney cephedeki 88 x 200 cm boyutlarındaki kapı da
bu hacme açılmaktadır. Ancak, bu kapı günümüzde kullanılmamaktadır. Mekanın
güney duvarında, 153 x 175 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır.
4.3.6.2. Cephe Özellikleri
Yapının özgün kısımlarının cephe kaplaması ahşaptır. Zemin katın döşeme
hizasında bulunan subasman, geometrik motifle vurgulanmıştır. Yapı beşik çatıyla
örtülüdür. Kuzey ve güney cephelerde, simetrik ikişer adet çıkma bulunmaktadır
(Foto 100-101). Bu çıkmaların üstleri de beşik çatılı olup, ana çatıya dik olarak
saplanmaktadır. Yapının günümüzde kullanılmayan bir çatı katı mevcuttur. Batı
cephesinde, çatı katına hizmet eden iki adet pencere bulunmaktadır. Güney
cephede zemin katın üst kotundan itibaren çıkmaların üstü, 75 cm daha öne
çıkarılarak çatı arası genişletilmiştir.
Güney cephesinde çıtalı ahşap kaplama, düşey olarak uygulanmıştır. Cephede iki
adet çıkma, beşik çatıyla örtülmüş olup, payandalarla desteklenmiştir (Foto 100102). Yapının planının simetrik olmasından ve kuzey, güney cephelerinde simetrik
çıkmalar bulunduğundan dolayı, cephe düzeninin de simetrik olması beklenirken,
güney cephede, çıkmalardan birinde kapı, diğerinde ise pencere bulunmaktadır. Her
iki açıklık da boyut ve detay açısından özgün nitelik göstermektedir. Bu açıklıkların
ikişer yanında ortalama 63 cm genişliğinde ve 243 cm yüksekliğinde birer pencere
bulunmaktadır. Güney cephede örneği görülen ikinci tip özgün pencere ise 114 x
243 cm boyutlarında olup iki kanatlıdır.
Yapının dış cephesinde görülen ekler, sadece güney cephesinde bulunmaktadır.
Ortadaki daireye 177 x 204 cm ebadında niteliksiz bir ekle giriş hacmi
oluşturulmuştur. Doğu daireye eklenen Z14 kodlu hacim de bu cephede olup, bir
adet kapısı ve bir adet penceresi bulunmaktadır. Her iki ekin üzeri oluklu levha ile
örtülmüştür.
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Batı cephesinde, zemin katta ahşap kaplamalar yatay ve çıtasız olarak
uygulanmıştır. Çatı katı hizasında ise, güney cephesinde de görülen düşey, çıtalı
ahşap kaplama devam etmektedir. Günümüzde bu cephede zemin katta bir, çatı
katında ise iki adet pencere bulunmaktadır. Zemin kattaki pencere, 122 x 252 cm
ebadındadır. Çatı katındaki pencerelerin yüksekliği 74 cm dir. Fakat genişliği
ölçülememiştir. Cephenin güney tarafında, bir adet kapatılmış pencere daha
bulunduğu, ahşap kaplamaların ek yerlerinden anlaşılmaktadır (Foto 106). Yapının
güney tarafındaki çıkmasının, bu cephede geri planda görülen penceresi, 60 x 85
cm ebadındadır (Foto 105).
Kuzey cephesinde, zemin katta ahşap kaplamalar yatay ve çıtasız, çatı katında ise
düşey ve çıtalıdır. Bu cephede simetrik iki adet çıkma vardır. Çıkmalar, bina
yüzünden 35 cm öne çıkmakta olup, beşik çatıyla örtülüdür. Bu çıkmalarda, cephe
düzeni de tamamen simetriktir. Her ikisinde de ortada birer adet 112 x 265 cm
ebadında kapı vardır (Foto 103). Kapıların üstünde, yağmurdan korunma amacıyla
yapılmış saçaklar, oluklu levhayla örtülmüştür. Yapının her iki girişi önünde beşer
rıhtlı merdivenler vardır.
Kapıların yanlarında, ortalama 68 x 243 cm boyutlarında, ikişer adet pencere
bulunmaktadır. Cephedeki diğer pencereler ise ortalama 122x243cm boyutlarındadır
(Foto 104).
Doğu cephesi ise batı cephesiyle aynı niteliklerdedir. Fakat, bu cephede zemin katta
da çatı katında da pencere bulunmamaktadır.
4.3.6.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
D harfiyle kodlanan bu yapı, ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Duvar kalınlığı 18
cm dir.
Yapının beşik çatısı bir adet mahya aşığı, iki adet ara aşık ve iki adet de damlalık
aşığı olmak üzere 16 x 20 cm kesitinde, 5 adet aşıkla kurulmuştur. Çıkmaların, ana
çatıya dik olarak saplanan, beşik çatıları ise 12 x 16 cm kesitindeki üçer adet aşık ile
kurulmuştur. Yapının tüm aşıkları, birer payandayla desteklenmiştir.
Çatı katı, güney cephedeki iki çıkmanın üzerinde, çıkma hizasından 75 cm daha
öndedir. Çatı katındaki bu çıkmalar, dörder adet payandayla desteklenmiştir (Foto
102).
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4.3.7. E Binası (EK F15)
İstasyonun güney tarafında bulunan tek katlı, kâgir, beşik çatılı bir yapıdır (Foto
109). Özgün kısımda, yapının kalkan duvarları, düşey ahşaplarla kaplanmıştır.
Yapının güney ve doğu taraflarına niteliksiz ekler yapılmıştır (Foto 111).
4.3.7.1. Mekan özellikleri
Yapı özgün tek hacim ve bu hacme eklenen kısımlardan oluşmuştur. Çatı arası
kullanılmamaktadır. Z01 kodlu hacim, sonradan eklenen kısımlardan olup, yapının
giriş hacmidir. Aynı zamanda oturma hacmi olarak da kullanılmaktadır. 230X403 cm
boyutlarındadır. Çatının eğimi, tavanda da görülmektedir. Hacmin kuzey tarafında
tavan yüksektir, güneye doğru, eğimli olarak alçalmaktadır. En yüksek yerinde 291
cm, en alçak yerinde ise 231 cm dir. Tavan ve duvarlar sıvalı, döşeme ise betondur.
Hacmin batı duvarında, yapının giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapıya bitişik bir de
pencere vardır. Kuzey duvarında ise, yapılan ekten dolayı bir iç kapı haline getirilmiş
bulunan, yapının özgün dış kapısı bulunmaktadır. 90x205 cm ebadındaki kapının,
20 cm yüksekliğinde bir eşiği vardır. Çünkü özgün yapının döşeme üst kotu, ek
kısmın döşeme kotundan 20 cm yüksektir. Özgün yapının zemini 0.00 kotunda kabul
edilirse, Z01 kodlu oturma mekanı –0.20 kotunda, mutfak ve banyo kısmı ise –0.25
kotundadır.
Z02 kodlu hacim, yapının özgün kısmıdır. 438cm X 538cm boyutlarında tek hacimli
plana sahiptir. Döşeme kaplaması ahşap, duvarları sıvalı, tavan ise ahşap kaplıdır.
Hacmin kuzey ve batı duvarlarında birer adet pencere bulunmaktadır. Bu
pencerelerin yükseklikleri eşittir ve 124 cm dir. Fakat, kuzeydeki pencere 103 cm,
batıdaki pencere ise 91 cm genişliğindedir.
Z03 kodlu hacim, yapının mutfağıdır. 264x379 cm ebadındadır. Tavanı eğimlidir. En
yüksek yeri, özgün yapıyla birleştiği batı duvarıdır ve bu duvarda tavan yüksekliği,
243.5 cm dir. En alçak olduğu yer ise doğu duvarıdır. Bu duvarda ise tavan
yüksekliği, 200 cm dir. Mekanın doğu ve kuzey duvarlarına bitişik olarak tezgah
yapılmıştır. Mutfak hacminin doğu duvarında 104 cm genişliğinde bir penceresi
mevcuttur.
4.3.7.2. Cephe Özellikleri
Özgün kısmın batı ve doğu cephelerinde, kalkan duvarları, düşey, ahşaplarla
kaplanmıştır (Foto 110). Yapının kuzey cephesinde 103cm X 124cm ebadında bir
pencere mevcuttur. Batı cephesinde de 91cm X 124cm boyutlarında bir pencere
vardır. Bu pencerelerin ikisinde de cepheyle aynı yüzeyde birer demir parmaklık

67

bulunmaktadır. Özgün kısmın dış kapısı olan, güney cephedeki kapı, yapılan ekler
nedeniyle bir iç kapıya dönüşmüştür.
Yapının güney tarafına yapılan ekin batı cephesindeki 141cm genişliğindeki açıklık,
bugün yapının dış kapısı ve ona bitişik bir pencere olarak kullanılmaktadır (Foto
113). Bu kapı, nitelikli bir dış kapı değildir. Üst bölümünde büyük camlı bir kısım, alt
tarafında ise ahşap, dolu kısımdan oluşmaktadır. Ek kısmın güney cephesinde
123X100 cm boyutlarında bir pencere mevcuttur (Foto 112). Doğu tarafına yapılan
ekte bulunan banyonun 52 cm, mutfağın ise 104 cm genişliğinde birer penceresi
vardır.
4.3.7.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
E kodlu yapının duvarları tuğla malzemeyle yığma olarak inşa edilmiştir. Özgün
kısımda duvar kalınlığı, yaklaşık 20 cm. dir. Beşik çatının taşınabilmesi için bir
mahya aşığı, iki damlalık aşığı olmak üzere üç adet 14x14cm kesitinde aşık
kullanılmıştır. Mahya aşığı, yapının döşeme kotundan 414cm yukardadır.
Yapının bahçesinde yeralan ve günümüzde kömürlük olarak kulanılan yapı da
istasyon yapılar grubunun özgün yapılarındandır (Foto 114). Çatısı tek yönde
eğimlidir. İç mekanda en yüksek noktada tavan yüksekliği 230cmdir. Bu ahşap
yapının doğu cephesinde bir penceresi ve bir kapısı bulunmaktadır. Pencere
genişliği 95 cm, kapı genişliği ise 112 cmdir. Kapı ve pencerede, 10 cmlik bir ahşap,
pervaz olarak, boşluğun etrafını çerçevelemektedir. Bu pervazların üstünde 3 cm
kalınlığında, yağmur önleyici ahşap bir eleman bulunmaktadır. Aynı nitelikte bir
ahşap eleman da, pencerenin denizliği olarak kullanılmıştır. Yapının cephesi, düşey
ahşaplar ve aralarındaki çıtalarla kaplanarak oluşturulmuştur.
4.3.8. F Binası (EK F15)
Yeşilköy Demiryolu Caddesi‟ne cephesi olan ve Yeşilköy Tren İstasyonu
kompleksinin doğu tarafında yeralan, tek katlı, yığma, kâgir yapıdır. Yapı, ilk
yapıldığı zamandan bugüne dek lojman olarak kullanılmıştır. Bu kullanım sürecinde,
yapının kuzey tarafına niteliksiz ekler yapılmıştır.
4.3.8.1. Mekan Özellikleri
Özgün yapı, 642cmX603cm boyutlarında olup, üç hacimden oluşmaktadır. Yapının
özgün kısmındaki Z07 ve Z08 kodlu hacimler yatak odası olarak kullanılmaktadır.
Z06 kodlu hacimden, rıhtsız, ahşap bir merdivenle çatı katına çıkılmaktadır. Çatı katı
yatak odası olarak kullanılmaktadır. Yapının kuzey tarafına eklenen kısmında
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WC(Z04), banyo(Z03), mutfak (Z02) hacimleri, bir koridor (Z05) ve bir oturma hacmi
(Z01) bulunmaktadır.
Z01 kodlu mekan, 214x385cm boyutlarında olup, özgün yapıya sonradan eklenen
kısımlardandır. Bir giriş mekanı niteliği taşımakla birlikte, oturma hacmi olarak
kullanılmaktadır. Tavan yüksekliği 228 cm dir. Tavanı ve duvarları sıvalı, döşemesi
ise ahşap kaplıdır. Binanın giriş kapısı bu hacmin doğu duvarında yeralmaktadır.
Ayrıca, mekanın kuzey duvarında bir pencere ve batı duvarında bir kapı
bulunmaktadır. Özgün yapının kuzey duvarı, bu mekanın güney duvarını
oluşturmaktadır. Ancak, ekin inşası sırasında, özgün yapının bir penceresi
kapatılmıştır. Z01 hacmi yönünden sıvanarak iptal edilmiş olan bu pencere, diğer
taraftan da bir dolap dayanarak kapatılmıştır.
Z02 kodlu hacim, 259x182 cm boyutlarındadır ve lojman yapısının mutfağıdır. Bu
hacim de yapıya sonradan eklenen kısımlardandır. Tavan yüksekliği, 230 cm dir.
Tavanı ve duvarları sıvalı, döşemesi ise plastik yer karosu ile kaplıdır. Kuzey ve
doğu taraflarında tezgah bulunmaktadır. Hacmin kuzeybatı köşesinde bir baca
bulunmaktadır. Mekanın koridora açılan 80 cm genişliğinde bir kapısı ve kuzeye
bakan bir penceresi mevcuttur.
Z03 numaralı mekan, 218x137 cm boyutlarındadır ve banyo hacmidir. Bu hacim de
yapının ek kısımlarındandır. Tavanı sıvalı; duvarları alt kısımlarda seramik kaplı, üst
kısımlarda sıvalıdır. Döşeme ise seramik kaplıdır. Mekanın kuzey duvarında 110 cm
genişliğinde bir penceresi ve güney duvarında 70 cm genişliğinde bir kapısı
mevcuttur.
Z04 kodlu hacim, 95x110 cm boyutlarındadır ve yapının ek kısımlarındandır. WC
olarak kullanılmaktadır. Tavanı ve duvarlarının üst kısımları sıvalı; duvarların alt
kısımları ve döşeme seramik kaplıdır. Mekanın batı duvarında 52 cm genişliğinde bir
penceresi ve doğu duvarında bir kapısı mevcuttur.
Z05 numaralı mekan, koridor hacmidir. Tavan yüksekliği 228 cm dir. Tavanı ve
duvarları sıvalı, döşemesi plastik yer karosuyla kaplıdır. Z01 ve Z02 kodlu
mekanların kapıları bu hacme açılır. Banyo ve WC‟nin bulunduğu hacme geçiş de
Z05 kodlu mekanda bulunan bir açıklıktan sağlanmaktadır. Ayrıca, yapının batı
tarafındaki bahçeye çıkış için, bu hacmin batı duvarında bir kapı mevcuttur. Bu
hacim, ek kısmın, özgün yapıyla birleştiği hacimdir. Özgün yapının kuzey duvarı,
hacmin güney duvarını oluşturmaktadır. Bu duvarda, özgün yapının dış kapısı olan
100 cm genişliğinde bir kapı mevcuttur. Ancak, günümüzde bu kapı, dış kapı
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niteliğini kaybetmiş, ek kısım ile özgün kısım arasında bir iç kapı haline getirilmiştir,
kanadı yoktur.
Z06 kodlu hacim, özgün kısımlardan olup, bir geçiş alanı olarak kullanılmaktadır.
Boyutları 200x255 cm dir. Döşemesi ahşap kaplıdır. Tavanda üst katın döşeme
kirişleri görülmektedir. Özgün yapının giriş kapısı bu hacmin kuzey duvarında
yeralmaktadır. Bu hacimden, Z08 ve Z07 kodlu hacimlere kapı açılmaktadır ve
burada bulunan ahşap, rıhtsız bir merdivenle çatı arasına ulaşılmaktadır.
Z07 kodlu oda, 300x255 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği, bu odada da 269 cm
dir. Tavanda, kuzey-güney doğrultusunda kirişleme vardır. Kiriş boyutları 7x20
cmdir. Döşeme, ahşap kaplıdır. Özgün yapının bacası bu mekanın kuzeydoğu
köşesinde bulunmaktadır ve 30x30 cm ebadındadır. Mekanın güneye ve batıya
bakan iki adet penceresi vardır.

Kapısı ise kuzey duvarında ve 80x217 cm

boyutlarındadır.
Z08 kodlu oda, yaklaşık 282x515cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 269 cm dir.
Üst katın döşeme kirişlemesi, bu mekanda da görülebilmektedir. Mekanın zemini
ahşap kaplıdır. Doğuya ve güneye bakan birer penceresi mevcuttur. Odanın kuzey
duvarında bir pencere daha olduğu bilinmektedir. Ancak, yapının kuzey tarafına ek
yapıldıktan sonra, bu pencere iptal edilmiş, önüne dolap konularak kapatılmıştır.
Mekanın batı duvarında bulunan kapısı 80x217 cm boyutlarındadır.
101 kodlu hacim, yapının çatı arasıdır. Çatı katı tek hacimdir ve kat yüksekliği
oldukça alçak (en yüksek yerinde 225cm) olmakla birlikte, yatak odası olarak
kullanılmaktadır. Katta, döşeme kaplaması ahşaptır. Çatı iç taraftan muşambayla
kaplıdır. Bu katta, Z07 kodlu hacimde bahsedilen baca devam etmektedir. Çatı katı,
batı ve doğu cephelerindeki birer pencereyle aydınlatılmaktadır. Bu pencerelerin
boyutları 46X85cm dir.
4.3.8.2. Cephe Özellikleri
Yapının tüm cepheleri sıvalı yüzeylerdir. Cephe yüzeyi sarı boyalıdır; özgün
pencerelerin kemer ve söveleri ise kırmızı boyanarak vurgulanmıştır (Foto 116).
Özgün yapının köşelerinde 48-50 cm lik birer kısım, cephe yüzeyinden 10 cm kadar
öne çıkarılmıştır. Bu hat, yan cephelerde çatının eğimini takip ederek, ön ve arka
cephelerde ise düz bir çizgiyle tamamlanır ve tüm yapıyı çevreler (Foto 117). Fakat,
yapının kuzey tarafına ek yapıldığı için, bu bant kuzey cephesine yansımamış, iç
hacimde kalmıştır. Özgün kısımda, yapının subasmanı da 10 cm kadar öne
çıkartılmış ve kırmızıya boyanarak vurgulanmıştır.
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Yapının, özgün haliyle günümüze ulaşabilmiş tek cephesi güney cephesidir (Foto
116). Bu cephede iki adet, 78cmX123cm boyutlarında, çift kanatlı pencere
bulunmaktadır. Pencere söveleri kırmızı boyalıdır. Özgün durumda olan bu
pencerelerin üstündeki basık kemerin kilit noktası, yükseltilerek vurgulanmıştır.
Pencerelerin dışında birer ahşap kepenk vardır. Kepenklerin iç kısmında ise demir
parmaklıklar mevcuttur. Parmaklıklar 4 adet düşey, 2 adet de yatay demirle
oluşturulmuştur. Pencerelerin alt hizası, 0.00 kotu kabul edilen subasman üst
seviyesinden 85 cm yüksektir. Toprak kotu ise, bu cephede –0.68 m. olarak
belirlenmiştir.
Yapının doğu cephesi iki kısımdan oluşmaktadır. Cephe ele alınırken, özgün yapının
doğu cephesinin yanısıra, kuzey tarafına sonradan eklenen kısmın doğu cephesi de
incelenmiştir. Özgün yapı beşik çatılıdır ve doğu cephesi, yapının kalkan duvarının
görüldüğü kısımdır (Foto 115). Bu cephede, subasman, toprak kotundan 64 cm
yüksektir. Zemin katta, özgün kısmın aksında bir adet 78cmX123cm boyutlarında,
çift kanatlı pencere bulunmaktadır. Bu pencere, özgün niteliklerde olup, güney
cephesi pencereleriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Pencerenin üstünde, kalkan
duvarında, çatı katına ait 46x85 cm boyutlarında bir pencere vardır. Bu pencerenin
sövesi, daha küçük boyutlarda olması dışında, özgün zemin kat pencereleriyle
aynıdır. Çatı penceresinin kepengi ve parmaklığı yoktur. Bu pencerenin alt kotu,
subasman seviyesine göre 367.5 cm yüksektedir.
Ek kısım inşa edilirken, beşik çatının saçak hizası, yeni çatının üst kotu kabul
edilmiş ve eğim daha azaltılarak betonarme bir çatı yapılmıştır. Doğu ve batı
cephelerinde betonarme çatının üçgen şeklindeki alınları, özgün cephe yüzeyinden
öne çıkmaktadır. Özgün yapının girişi kuzey cephesindedir. Ancak, kuzey cepheye
ek yapıldıktan sonra, giriş, doğu cephesine alınmıştır. Giriş kapısı, nitelikli bir dış
kapı değildir. Döşeme kotuna ulaşabilmek için, doğu cephesine, kapının önüne, 5
rıhtlı bir merdiven yapılmıştır.
Özgün yapının kuzey cephesi, ekin ardında kalmış, iç duvar haline getirilmiştir.
Binanın kuzey cephesi tamamen sonradan yapılan eke aittir (Foto 118). Bu kısımda
da bir subasman mevcuttur. Subasman yüksekliği, doğal zeminden, 51 cm
yukardadır. Bina köşelerinde çıkıntı yapan bant, ekte tekrar edilmemiştir. Cephede 3
adet pencere vardır. En batıdaki pencere banyo penceresi olup 110cm X 61cm
ebadındadır. Mutfak penceresi, 110cm X 100cm boyutlarındadır. En doğudaki
pencere de 110cm X 100cm boyutlarındadır ve oturma odasına aittir. Bu
pencerelerin sövesi yahut pervazı yoktur. Pencere boşluğunun içine, doğrama
yerleştirilmiştir. 5 cm kalınlığında, cephe yüzeyinden çıkıntı yapan dış denizlikleri
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vardır.

Her üç pencere de açılan çift kanatlı pencerelerdir. Dışlarında demir

parmaklıklar vardır. Parmaklıklar 10 adet düşey, 2 adet yatay çubuktan
oluşmuşlardır.
Yapının kullanıcıları, yapıya ait, depo ve odunluk olarak kullanılan F‟ kodlu yapıyla F
yapısı arasına ahşap bir bölme yaparak, kendi mülkiyet sınırlarını çizmişlerdir. Bu
ahşap bölme, niteliksizdir ve herhangi bir şekilde güvenlik sağlamaktan uzaktır.
Batı cephesi de, özgün kısım ve ek kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Özgün kısım, doğu cephesiyle aynı özellikleri taşımaktadır (Foto 117). Sadece, bu
cephede subasman kotu, toprak seviyesinden 49 cm yüksektir. Ek kısımda ise, batı
cephesinde bir bahçe kapısı ve bir WC penceresi bulunmaktadır. Kapının önünde,
döşeme kotuna ulaşabilmek için 3 rıhtlı bir merdiven yapılmıştır. Fakat, bu metal
kapı, ikincil bir kapı niteliği taşıdığından, kullanılmamakta, kilitli tutulmaktadır.
4.3.8.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Yapıya

sonradan

yapılan

ek,

duvar

kalınlığı

farkından

dolayı,

kolayca

ayırdedilmektedir. Özgün yapıda dış duvar kalınlığı 43cm, iç duvar kalınlığı 19 cm
iken, ekte dış duvarlarda 20cm., iç duvarlarda 10cm. kalınlığındadır. Özgün yapı,
yığmadır ve duvar malzemesi tuğladır. Ek kısımda, taşıyıcı, betonarme iskelettir;
duvarlar ise delikli tuğladan yapılmıştır.
Çatı katının döşemesi, ahşaptır. Kuzey-güney doğrultusunda kirişleme yapılmıştır.
Kiriş kesiti 7x20 dir. Döşemenin altı kaplanmamıştır. Zemin katın tavanında,
kirişleme görülmektedir. Kiriş aralıkları, akstan aksa, ortalama 63 cm dir.
Özgün yapının beşik çatısı, bir mahya aşığı ve iki damlalık aşığı olmak üzere üç
adet 18/12 ebadında aşıkla kurulmuştur. İç hacimde, çatı muşambayla kaplı
olduğundan, mertekler görülememiştir. Ancak, güney cephesinde, saçak altında, 11
adet mertek olduğu belirlenmiştir. Beşik çatının saçak hizası, yeni çatının üst kotu
kabul edilmiş ve eğim daha azaltılarak betonarme bir çatıyla ek kısım örtülmüştür.
Doğu ve batı cephelerinde betonarme çatının üçgen şeklindeki alınları, özgün cephe
yüzeyinden öne çıkarılmıştır.
4.3.9. G Binası
Peronun güney tarafında, F binasının batısında yer alan pembe boyalı, tek katlı bir
lojman yapısıdır (Foto 121). İki haneli olarak inşa edilen yapı kâgirdir. Yapının
bahçesinde, bu iki haneye hizmet eden iki adet müştemilat yapısı bulunmaktadır. G‟
ve G‟‟ olarak kodlanan bu yapıların biri ahşap, diğeri ise kâgirdir. G binası, özgün bir
yapı olmadığından, tez kapsamı dışında bırakılmıştır.
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4.3.10. H Binası
İstasyonun güney tarafında, G harfiyle kodlanan lojman yapısının batısında bulunan
yapıdır. Tek haneli bir lojman yapısıdır ve kâgir olarak inşa edilmiştir (Foto 122).
Etrafı duvarlar ve ağaçlarla çevrili olan bu yapının kuzey tarafına ek yapılmış olduğu
görülmektedir. Tez çalışması sırasında, yapıya girilemediğinden, proje kapsamına
alınamamıştır.
4.3.11. I Binası
Betonarme olarak inşa edilen yapı, 4 katlıdır. Mülkiyeti TCDD‟ye aittir, fakat yapişlet-devret modeliyle F. Ok adlı bir yatırımcıya devredilmiştir. Günümüzde iş hanı
olarak kullanılan bu yapı, gabarisi ve cephe düzeniyle çevresine uyumsuzdur (Foto
123-124). 1990 yılından sonra inşa edildiğinden, tez kapsamı dışında tutulmuştur.
I kodlu yapının kuzeydoğusunda, yapıya bitişik bir sundurma bulunmaktadır. I‟
olarak kodlanan sundurma ve önündeki açık alan oto yıkama ve otopark alanı olarak
kullanılmaktadır.
4.3.12. J Binası (EK 17)
Peronun güney tarafında bulunan yapının, iş hanınıyla M binası arasındaki meydana
cephesi vardır. Yapı, iki katlıdır ve kâgir olarak inşa edilmiştir (Foto 125). Zemin
katın batı tarafı, perona ve demiryolunun karşı tarafına geçişi sağlamak üzere
yapılmış olan altgeçidin girişidir. Zemin katın doğu tarafı ve birinci kat ise lojman
olarak kullanılmaktadır.
4.3.12.1. Mekan Özellikleri
J kodlu yapının Z01 numaralı mekanı, altgeçidin girişidir. 505 x 743 cm
boyutlarındaki hacmin meydana açılan 3 adet açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıkların
iki tanesi mekanın güney duvarındadır ve 148 cm genişliğinde, 237 cm
yüksekliğindedir. Üçüncü açıklık, batı duvarında bulunmaktadır ve 146 x 237 cm
boyutlarındandır. Yapıya girişte 10 cm lik bir kot farkı bulunmaktadır. Hacmin, güney
tarafında 505 x 306.5 cm boyutlarında bir sahanlık bulunmaktadır. Sahanlıktan 19
rıhtlı bir merdivenle altgeçide inilmektedir. Merdivenin üst kotunda tavan yüksekliği
395.5 cm, alt geçitte ise 217 cm dir. Hacmin güney duvarından 284 cm içerde, kiriş
bulunmaktadır. Kirişin döşeme altından görülen kesiti 25 x 25 cm dir. Yine güney
duvardan, 400 cm ötede, doğu-batı doğrultusunda bir adet kemer vardır. Kemerin
kilit noktası, subasman kotuna gore 309 cm yüksektedir. Üzengi kotu ise, yine
subasman kotuna gore, 183 cm dir. Döşeme kaplaması mozaiktir. Duvarlar,
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merdivenin iki yanında seramik kaplıdır. Duvarların üst kısmı ve tavan ise sıvalıdır.
Mekanın kuzey duvarında, 220 cm genişliğinde bir pencere bulunmaktadır.
250 x 280 cm boyutlarındaki Z02 kodlu mekan, yapıdaki üç adet lojmanın giriş
hacmidir. Zemin kattaki lojmana ait giriş kapısı ve üst kata ulaşan merdiven burada
bulunmaktadır. Binanın giriş açıklığı olan ve hacmin güney duvarında bulunan kapı,
boşluğu 97 x 253 cm boyutlarındadır. Kapının metal kanadı 210 cm yüksekliğindedir
ve üstündeki sabit kısım, hacmin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Holün zemini ve
merdiven mozaiktir. Duvarlar ve tavan sıvalıdır.
Z02 kodlu mekanın doğu duvarında bulunan 90 x 210 cm boyutlarındaki kapıdan
doğu dairenin giriş hacmi olan Z03 kodlu mekana ulaşılmaktadır. 129 X 213.5 cm
boyutlarındaki bu hacimde tavan yüksekliği 386 cm dir. Döşeme ahşap kaplı,
duvarlar ve tavan sıvalıdır. Hacmin kuzey duvarında 2 adet 80 x 210 cm
boyutlarında kapı bulunmaktadır. Bu kapılarla, Z06 ve Z07 kodlu odalara
ulaşılmaktadır. Z03 kodlu mekanın doğu duvarındaki 80 cm genişliğindeki kapıyla
mutfağa, güney duvardaki 70 x 210 cm boyutlarındaki kapı ile de Z04 numaralı
banyoya ulaşılmaktadır.
Z04 kodlu banyo, 140 x 213.5 cm boyutlarındadır. Döşeme kaplaması seramiktir.
Duvarlar ve tavan ise sıvalıdır. Mekanın güney duvarında 60 x 80 cm boyutlarında
bir pencere bulunmaktadır.
Z05 kodlu mutfağın girişi, batı duvarında bulunan kapıdandır. 180 x 280 cm
boyutlarındaki hacmin doğu duvarında 130 x 180 cm boyutlarında bir pencere
bulunmaktadır. Döşeme seramik kaplı, duvarlar ve tavan ise sıvalıdır.
Z06 numaralı mekanın girişi, güney duvarındaki 80 x 210 cm boyutlarındaki kapıdan
sağlanmaktadır. 292 x 438 cm boyutlarındaki hacmin döşemesi ahşap kaplı,
duvarları ve tavanı ise sıvalıdır. Mekanın kuzey ve doğu duvarlarında birer adet 130
x 180 cm boyutlarında pencere bulunmaktadır.
Z07 kodlu odanın kapısı, güney duvarındadır. 376 x 438 cm boyutlarındaki odanın
kuzey cephesinde bir adet 130 x 180 cm ebadında pencere bulunmaktadır. Hacmin
döşemesi ahşap kaplı, duvarları ve tavanı ise sıvalıdır.
Z02 kodlu mekanda bulunan 21 rıhtlı merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci
katta iki hane bulunmaktadır. 101 numaralı mekan, bu iki hanenin ortak hacmidir. Bu
mekanın kuzey duvarında 90 x 210 cm boyutlarında iki adet kapı bulunmaktadır.
Kapıların biriyle batıdaki haneye ait 109 numaralı hacme, diğeriyle ise doğudaki
haneye ait, 104 numaralı hacme ulaşılmaktadır.
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104 kodlu mekan, doğudaki haneye ait holdür. 182 x 286 cm boyutlarındaki hacmin,
döşemesi ahşap kaplıdır. Duvarlar ve tavan sıvalıdır. Kuzey duvarında iki adet, doğu
duvarında bir adet ve güney duvarında iki adet kapı bulunmaktadır. Güney
duvarındaki 80 x 210 cm ebadındaki kapı102 kodlu odaya açılmaktadır.
310 x 434.5 cm boyutlarındaki 102 numaralı mekanın tavan yüksekliği 289 cm dir.
Döşeme ahşap kaplı, tavan ve duvarlar sıvalıdır. Hacmin kuzey duvarında bir adet
kapı, doğu ve güney duvarlarında 130 x 180 cm boyutlarında birer adet pencere
bulunmaktadır.
Batı duvarındaki 80 x 210 cm boyutlarındaki kapı vasıtasıyla girilen 103 kodlu
hacim, 305 x 468 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 290 cm dir. Hacmin döşeme
kaplaması ahşaptır. Tavan ve duvarlar sıvalıdır. Kuzey ve doğu duvarlarında birer
adet 130 x 180 cm boyutunda pencere bulunmaktadır.
Mutfak olarak kullanılan 105 numaralı mekanın girişi, güney duvarındaki kapıyla
sağlanmaktadır. 165 x 275 cm ebadındaki hacmin döşemesi seramik kaplıdır. Tavan
ve duvarlar sıvalıdır. Hacmin kuzey duvarında 100 x 180 cm ebadında bir pencere
bulunmaktadır.
106 kodlu banyo hacmi, 110 x 275 cm boyutlarındadır. Hacmin girişi, güney
duvarındaki 70 x 210 cm ebadındaki kapıdan sağlanmaktadır. Kuzey duvardaki
pencere 50 x 70 cm boyutlarındadır.
Birinci kattaki batı dairenin giriş hacmi 109 numarayla kodlanmıştır. Döşeme ahşap
kaplı, duvarlar ve tavan sıvalıdır. Hacmin kuzey duvarında 2 adet, güney duvarında
2 adet ve batı duvarında 1 adet kapı bulunmaktadır. Giriş, güney duvardaki
kapılardan biriyle sağlanmaktadır. Batı duvardaki 80 cm genişliğindeki kapıyla 110
numaralı odaya girilmektedir.
110 kodlu hacmin döşemesi ahşap kaplı, duvarlar ve tavan sıvalıdır. Tavan
yüksekliği 289 cm dir. 330 X 468 cm boyutlarındaki mekanın kuzey ve batı
duvarlarında 130 x 180 cm boyutlarında birer adet pencere bulunmaktadır.
310 x 535 cm boyutlarındaki 111 kodlu odanın döşemesi ahşap kaplı, tavan ve
duvarları sıvalıdır. Giriş, mekanın kuzey duvarındaki 80 cm genişliğindeki kapıyla
sağlanmaktadır. Hacmin güney ve batı duvarlarında 130 x 180 cm boyutlarında birer
adet pencere bulunmaktadır.
108 numaralı hacim, mutfak olarak kullanılmaktadır. 194.5 x 275 cm ebadındaki
hacmin döşeme kaplaması seramiktir. Duvarlar ve tavan sıvalıdır. Mekanın kuzey
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duvarında 100 x 180 cm boyutunda bir pencere, güney duvarında ise 80 cm
genişliğinde bir kapı vardır.
110 x 275 cm boyutlarındaki 107 numaralı banyo hacminin döşemesi seramik,
duvarları ve tavanı ise sıvalıdır. Güney duvarında 70 x 210 cm boyularında bir kapı
ve kuzey duvarında 50 x 70 cm ebadında bir pencere bulunmaktadır.
4.3.12.2. Cephe Özellikleri
Dikdörtgen planlı ve iki katlı olan yapının üstü, beşik çatıyla örtülüdür. Altgeçidin
girişi için güney cephede 2 adet, batı cephede ise 1 adet açıklık bulunmaktadır (Foto
126). Lojmanın girişi güney cephedendir (Foto 127). Yapıda genel olarak 3 tip
pencere bulunmaktadır. Oda pencereleri 130 x 180 cm ebadındadır. Bu pencereler
çift kanatlıdır. Pencerenin üstündeki sabit kısım üçe bölünmüştür. Mutfak
pencereleri, 100 x 180 cm boyutlarındadır. WC pencereleri ise 50 x 70 cm ebadında
olup, vasistas şeklinde açılmaktadır. Altgeçidin aydınlatılması için, Z01 kodlu hacmin
kuzey duvarında bulunan pencere ise bu pencerelerden daha geniştir. 220 cm
genişliğindeki bu pencere, planda dörde bölünmüştür. Zemin kat pencereleri demir
parmaklıklıdır. Zemin katta, taşıyıcılar, cephe hareketiyle vurgulanmıştır. Bu düşey
elemanların üst kısmında geometrik birer motif vardır (Foto 127). Üst kat cephe
yüzeyi, zemin kat cephe hizasından 15 cm öne çıkartılmıştır.

Güney cephede,

istasyonun adını belirten bir levha bulunmaktadır. Kuzey tarafta, demiryoluna paralel
olarak, yapının her iki yanında, kâgir duvarlar bulunmaktadır. Doğu taraftaki duvar,
niteliksiz birtakım elemanlarla tamamlanarak, bir baraka haline getirilmiştir. Batı
taraftaki duvar da kapalı bir hacim oluşturmak üzere kullanılmıştır. Batı taraftaki
hacim K harfiyle kodlanmıştır.

4.3.12.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Yapı kâgir olarak inşa edilmiştir. Zemin katta dış duvar kalınlığı 40 cm, bölücü duvar
kalınlığı 25 cm dir. Birinci katta ise taşıyıcı duvarlar 25 cm, bölücü duvarlar 11 cm
dir. Yapının beşik çatısı, 1 adet mahya aşığı, 2 adet ara aşık ve 2 adet damlalık
aşığı olmak üzere toplam 5 adet aşıkla kurulmuştur.
4.3.13. K Binası (EK 18)
İki katlı yapının zemin kat kuzey duvarı, özgün nitelik göstermekle birlikte (Foto 129),
doğu, batı, güney cephe duvarları ve üst kat, niteliksiz eklerle oluşturulmuştur (Foto
128). Yapının içinde de özgün duruma ait herhangi bir iz bulunmadığından, K binası
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tez kapsamı dışında bırakılmış, siluet bütünlüğünün korunması amacıyla, yapının
kuzey ve güney cephelerinin çizilmesiyle yetinilmiştir.
4.3.14. L Binası (EK 18)
Peronun güney tarafındaki yapının, Yeşilköy İstasyon Caddesi‟nin Halkalı
Caddesi‟yle kesiştiği meydana cephesi vardır. Bu kâgir yapı tek katlıdır (Foto 133)
ve kafeterya olarak kullanılmaktadır. Bodrum kat, günümüzde kullanılmamaktadır.
4.3.14.1. Mekansal Özellikleri
Güney cephesindeki sürme kapıdan (Foto 131) girilen yapının günümüzde kullanılan
kısmı 3 hacimden oluşmaktadır. Z01 kodlu mekan, kafeteryanın salon kısmıdır. Z02
mutfak, Z03 ise WC olarak kullanılmaktadır.
770 x 444 cm boyutlarındaki Z01 hacminin döşemesi seramik kaplıdır. Duvarlar da
+0.96 kotuna kadar seramik kaplıdır. Batı duvar tuğladır. Mekanın üstünde ahşap
çatı kostrüksiyonu görülmektedir. Güney duvarında 190 cm genişliğinde bir kapı ve
115 cm genişliğinde bir pencere bulunmaktadır. Pencere ve kapı açıklıklarının üstü
kemerle geçilmiştir. Mekanın güney duvarında da aynı niteliklerde bir kapı ve
pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu cephedeki kapı açıklığında bir adet sabit
doğrama bulunmaktadır. Kuzey ve güney duvarlarındaki kapı açıklıklarının üzerinde
birer adet metal ray bulunmaktadır (Foto 134). Hacmin batı duvarında iki adet kapı
vardır. Batı duvarındaki diğer bir açıklık da ocaktır (Foto 135).
Z02 kodlu hacim, mutfak olarak kullanılmaktadır. 14 m2 alanı olup, döşemesi ve
duvarları seramik kaplı, tavan ise sıvalıdır. Tavan yüksekliği 336 cm dir. Mekanın
batı duvarındaki özgün pencere, 115 cm genişliğindedir. L yapısının batısına
sonradan L‟ kodlu yapı inşa edildiğinden, pencerenin alt kısmı, ek yapının arkasında
kalmıştır.
Z03 kodlu mekan, 192.5 x 107 cm boyutlarındadır. Tavan yüksekliği 335 cm dir.
Döşeme ve duvarlar seramik kaplıdır, tavan ise sıvalıdır. Doğu duvarda 80 cm
genişliğinde bir adet kapı bulunmaktadır. Kapının üstü kemerlidir, kemerin tepe
noktası +2.47 kotundadır. Z03 numaralı mekanın güney duvarında 115 cm
genişliğinde bir adet pencere bulunmaktadır. Bu pencere, özgün nitelikte olup,
mahremiyet sağlamak amacıyla boyanmıştır.
Bodrum kat döşeme kotuna (-2.05 m), 5 rıhtlı bir merdivenle inilmektedir. Giriş, batı
cephesindeki 115 cm genişliğindeki kapıyla sağlanmaktır. 375 x 445 cm
boyutlarındaki B02 kodlu hacim ve 445 x 770 cm ebadındaki B01 hacmi, 106 cm
genişliğinde bir açıklıkla bağlıdır. Her iki hacmin zemini çöp ve moloz yığılıdır. B01
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numaralı hacmin doğu duvarında kapatılmış bir pencereye işaret eden izler
görülmüştür. Kuzey cephesinde bir adet kuranglez vardır.
4.3.14.2. Cephe Özellikleri
Tek katlı kâgir yapı, beşik çatıyla örtülüdür. Köşe taşları ve subasman, ileriye
çıkartılıp farklı renge boyanarak vurgulanmıştır (Foto 133). Yapının döşeme kotuna
ulaşmak için güney cephede, kapının önünde 5 rıhtlı bir merdiven bulunmaktadır
(Foto 131). Camlı kapı 190 cm genişliğinde ve sürme çift kanatlıdır. Güney cephede,
2 adet pencere vardır. Pencereler, 115 cm genişliğinde ve çift kanatlıdır (Foto 132).
Pencere ve kapı açıklıklarının üstü kemerlidir. Kemerlerinin tepe noktası, +2.53
kotundadır, alt hizası ise +2.25 kotundadır. Aynı cephede subasman seviyesi –0.58
m dir. Yapının batı cephesinde zemin katta bir pencere ve bodrum katta bir kapı
bulunmaktadır.
Fakat, L‟ kodlu bina, yapıya bu cepheden eklendiğinden, cephe bütünlüğü
bozulmuştur. Zemin kattaki pencerenin alt kısmı ek yapının ardında kalmıştır.
Bodrum kattaki kapı ise zemin kotunun altındadır. Kuzey cephede, 189 cm
genişliğinde bir adet kapı boşluğu bulunmaktadır. Bu açıklık, sabit, camlı
doğramayla

kapatılmıştır.

Cephe

aksında

bulunan

pencere,

özgün

niteliktedir.Cephenin batı tarafında bulunan, özgün pencere genişliğindeki açıklık,
döşeme kotuna kadar devam etmektedir. İnce bir duvar örülerek kapatılmış bulunan
bu açıklığın da üzeri kemerlidir (Foto 125).
4.3.14.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Yapı, yığma olarak inşa edilmiştir. Bodrum katta, dış duvarlar 55 cm, iç duvar ise 45
cm kalınlığındadır. Zemin katta dış duvar kalınlığı 51 cm dir.
Yapının çatısı 1 adet mahya aşığı, 2 adet damlalık aşığı ve 4 adet makasla
kurulmuştur (Foto 136). Mutfak tarafında tavan yapılmış olduğundan, batı duvarına
bitişik olan makas, görülmemektedir. Makasların ana elemanı, mahyaya dik
doğrultuda uzanan, 13 x 19 cm kesitindeki ahşap gergilerdir. Bu elemanların üstü,
+3.29 kotundadır. Mahya aşığı ile gergi arasında diğer bir ahşap eleman (13 x 11.5
cm), düşey olarak yerleştirilmiştir. Bu eleman, mahya aşığından aktarılacak yükün
dağıtılması amacıyla 2 adet göğüsleme ile desteklenmiştir.
4.3.15. L’ Binası (EK 18)
Tek katlı, kâgir, yığma bir yapı olan L‟ kodlu bina (Foto 137), L binasının eki
niteliğindedir. Güney cephesinde 122 ve 86 cm genişliklerinde 2 adet kemerli
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penceresi ve 92 cm genişliğinde bir kapısı vardır. Mekanın batı cephesinde, 100 cm
genişliğinde bir sürme kapı, kuzey cephede ise 76 cm genişliğinde bir kapı
yeralmaktadır. Doğu cephedeki pencere ise 60 cm genişliğindedir. Tek hacimli
yapının içinde büyük bir fırın bulunmaktadır. Mekanın L binasına doğrudan
bağlantısı, doğu taraftaki merdivenle sağlanmıştır. Bu merdiven, L binasının batı
cephesindeki pencereye ulaşmaktadır. Bu pencere, L binasının mutfağıyla L‟
binasındaki fırının bağlantısını sağlayan bir servis penceresi olarak kullanılmıştır.
Niteliksiz bir ek durumundaki bu bina, tez çalışması sırasında, yıkılıp ortadan
kaldırılmıştır.
4.3.16. M’ Binası
M binasının güneybatı tarafında bulunan müştemilat yapısı M‟ olarak kodlanmıştır.
Bu yapının güney kısmı ahşap, kuzey tarafı ise kâgirdir. Güney cephede bir adet
pencere (Foto 74), doğu cephede bir pencere ve bir kapı, kuzey cephede ise bir
pencere bulunmaktadır. Doğu cephedeki açıklıkların üzeri kemerlidir (Foto 75). Her
iki açıklık da duvar örülerek kapatılmıştır. Bu nedenle yapıya girilememiştir.
4.3.17. N Binası (EK F19)
Peronun kuzey tarafında yeralan, tek katlı, kâgir, yığma, beşik çatılı yapıdır (Foto
139). Küçük lojman yapısının tipik bir örneği olan yapının, güney tarafına niteliksiz
bir ek yapılmıştır.
4.3.17.1. Mekansal Özellikleri
Giriş hacmi olarak kullanılan, Z01 kodlu mekan, yapının sonradan eklenen
kısımlarındandır. 518x202 cm boyutlarında plana sahip olan hacmin tavanı eğimlidir.
Tavan ve duvarlar sıvalı, döşeme ise plastik yer karosu ile kaplıdır. Mekana, doğu
duvarındaki 89x205 cm boyutlarındaki kapıdan girilmektedir. Hacmin kuzey duvarı,
özgün yapının dış duvarıdır. Bu duvarda bir adet 95x230 cm boyutlarında kapı ve bir
adet 65x128 cm boyutlarında pencere bulunmaktadır. Pencere ve kapı açıklıklarının
etrafı tuğlayla çevrilidir. Hacmin batı duvarında tuvalete ait giriş kapısı, güney
duvarında ise iki adet pencere bulunmaktadır. Pencereler, 100x100 cm ebadındadır
ve çift kanatlıdır.
Z02 kodlu hacim, yapının tuvaletidir. 102x202 cm boyutlarındaki hacmin doğu
duvarında 72x200 cm boyutlarında bir kapı ve batı duvarında, 40x50 cm
boyutlarında bir pencere bulunmaktadır. Döşeme seramik kaplı, duvarlar ve tavan
sıvalıdır.
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Yapının özgün kısımlarından biri olan Z03 kodlu mekanın döşemesi ahşap, duvarları
sıvalıdır.

Tavanda,

kuzey-güney

doğrultusunda

ahşap

döşeme

kirişleri

görülmektedir. Kuzeydoğu köşede, tavanda bulunan delik ve bu deliğe dayanmış
merdiven yardımıyla çatı katına çıkılmaktadır. Hacmin kuzey duvarında mutfağa ait
bir kapı, doğu duvarında özgün bir pencere, batı duvarında bir kapı ve güney
duvarında yapının özgün dış kapısı yeralmaktadır. Z03 ve Z04 numaralı mekanlar,
tek hacimken, aradaki duvar örülerek, mutfak hacmi ayrılmıştır.
Mutfak olarak kullanılan Z04 numaralı hacmin döşemesi ahşap, duvarları sıvalıdır.
Tavanda Z03‟te görülen kirişlerin devam ettiği görülmüştür. Hacmin penceresi
yoktur. Sonradan örülen güney duvarda duvarda bulunan kapı, 84x200 cm
boyutlarındadır. Kuzeybatı köşede 30x40 cm boyutlarında bir baca bulunmaktadır.
Z05 numaralı oda, yapının özgün kısımlarındandır. Döşemesi ahşap kaplı, duvarları
sıvalıdır. Tavanda ahşap kirişleme görülmektedir. Hacmin girişi, doğu duvarındaki
94 cm genişliğindeki kapıyla sağlanmaktadır. Güney duvarında, bugün iç hacimde
kalmış olan 65 cm genişliğinde özgün bir penceresi vardır. Batı duvarındaki pencere
de 65x128 cm boyutlarındadır. Aynı boyutlarda diğer bir pencerenin de mekanın
kuzey duvarında bulunduğuna ilişkin izler görülmüştür. Fakat, bu pencere, örülerek
kapatılmıştır.
Yapının çatı katı tek hacim olup, yatak odası olarak kullanılmaktadır. Doğu ve batı
cephelerinde, 48x76 cm boyutlarındaki birer adet pencereyle aydınlatılmakta ve
havalandırılmaktadır. Döşeme ve tavan ahşap kaplı, duvarlar sıvalıdır.
4.3.17.2. Cephe Özellikleri
Yapının cepheleri sıvalı ve sarı boyalıdır. Özgün giriş cephesi, yapılan ekin ardında
kalmakla birlikte, fiziksel yapısına önemli bir müdahale yapılmamıştır. Kapı ve
pencere boşlukları, çevrelerindeki tuğla dizisi ve pencerenin özgün doğraması
korunmuş durumdadır.
Özgün cephenin önüne yapılan ekin güney cephesi ise niteliksizdir (Foto 140). Bu
cephede, 100x100 cm boyutlarında iki adet pencere bulunmaktadır. Pencereler,
demir parmaklıklıdır.
Özgün kısmın doğu cephesinde aksta, 65x128 cm boyutlarında tek kanatlı, özgün
bir pencere bulunmaktadır. Pencerenin üzeri tuğla kemerlidir. Pencerenin yanlarında
ve altında da tuğla dizisi devam ettirilerek, vurgulanmıştır. Bu pencerenin üstünde,
kalkan duvarında, çatı katına ait, 48x76 cm boyutlarında bir pencere vardır (Foto
139). Bu pencere, özgün zemin kat pencereleriyle aynı nitelikleri taşımakla birlikte,
daha küçüktür.
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Ek kısmın yapılmasıyla, yapının girişi doğu cephesine alınmıştır. Giriş kapısı 89x205
cm boyutlarındadır. Ekin çatısı, yapının beşik çatısının devam ettirilmesiyle
oluşturulmuştur.
Yapının kuzey cephesi tamamen sağırdır. Fakat, bu cephede, batı tarafta, pencere
hizasında sıva farklılığı görülmüştür. Bu farklılığın, kapatılmış bir pencereye işaret
ettiği düşünülmektedir.
Batı cephesi, doğu cephesiyle aynı niteliklere sahiptir. Ancak, bu cephede, ek
kısımdaki kapı yerine, 40x50 cm boyutlarındaki WC penceresi yeralmaktadır.
4.3.17.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Özgün yapı yığmadır ve duvarları tuğladan inşa edilmiştir. Özgün yapıda dış duvar
kalınlığı, 45 cm, iç duvar kalınlığı 15 cm dir. Ek kısım ise betonarmedir. Bu kısımda,
dış duvarlar 20 cm, iç duvarlar 10 cm kalınlığındadır. Özgün yapının beşik çatısı,
14x16 cm boyutlarında bir mahya aşığı ve iki damlalık aşığı ile kurulmuştur.
4.3.18. O Binası (EK F19)
Demiryolunun kuzey tarafında bulunan ahşap, tek katlı, beşik çatılı yapı, O harfiyle
kodlanmıştır (Foto 141). Lojman olarak, iki hane halinde kullanılan yapının kuzey
tarafına iki ayrı dönemde ekler yapılmıştır. Batı dairenin eki ahşap, doğu daireninki
ise kâgirdir.
N‟ ile kodlanan yapı, N binasına ve O yapısının batı dairesine ait odunlukları
barındırmaktadır. O‟ yapısı ise, doğu dairenin odunluğudur.
4.3.18.1. Mekansal Özellikleri
Z01 numaralı mekan, batı dairenin giriş hacmidir. Yapıya sonradan eklenen
kısımlardandır. 130x215 cm boyutlarındaki mekanın, döşeme kaplaması seramik,
duvarları sıvalı ve eğimli olan tavanı ahşaptır. Giriş kapısı 112 cm genişliğinde olup,
mekanın kuzey duvarındadır. Batı ve güney duvarlarda 80x190 cm boyutlarında
birer kapı bulunmaktadır. Doğu duvardaki tuvalet kapısının genişliği ise 70 cm dir.
Z02 numaralı mekan, lojmanın mutfağıdır. 276x215 cm boyutlarındaki mekanın
güney duvarında 25x105 cm boyutlarında bir baca bulunmaktadır. Yapının ek
kısımlarından olan mutfağın tavanı eğimlidir. Döşemesi seramik kaplı, duvarları
sıvalı, tavanı ahşaptır. Doğu duvarındaki kapısı 80x190 cm boyutlarındadır.
Penceresi ise batı duvarında bulunmaktadır ve boyutları 91.5x158 cm dir.
388x305 cm boyutlarındaki Z03 kodlu hacim, yapının özgün mekanlarındandır.
Döşemesi ahşap kaplı, duvarları sıvalıdır. Tavan kotu +2.83 tür. Batı ve güney
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duvarlarında 110X152 cm boyutlarında birer pencere bulunmaktadır. Doğu
duvarında yeralan 80x190 cm boyutlarındaki kapıdan Z04 numaralı mekana
ulaşılmaktadır.
Z04 numaralı oda, 255x385 cm boyutlarındadır. Döşemesi ve tavanı ahşap kaplı,
duvarları sıvalıdır. Kuzey ve batı duvarlarında 80x190 cm boyutlarında birer kapı,
güney duvarında 110x152 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır.
Z05 numaralı mekan, yapının ek kısımlarındandır ve Z01 numaralı holden 70x190
cm boyutlarında bir kapıyla ulaşılmaktadır.
Z06 numaralı hacim, doğu dairenin giriş hacmi olup, ek kısımlardandır. L planlı
mekanın döşemesi seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalıdır. Kuzey ve güney
duvarlarındaki 80x190 cm boyutlarındaki kapılardan başka, banyo, WC ve mutfağa
açılan 70x200 cm boyutlarında üç adet kapısı daha vardır.
Z07, Z08 ve Z13 kodlu mekanlar sırasıyla WC, banyo ve mutfak olup, yapıya
sonradan eklenen bölümdedir. Mutfağın güney duvarında bir baca bulunmaktadır.
Z09, Z10 ve Z11 numaralı mekanlar, özgün kısımda olup, sırasıyla 260x383,
295x381, 303x380 cm boyutlarında birer odadır. Döşeme kaplaması ahşap,
duvarları sıvalı, tavanlar ise ahşaptır. Z10 numaralı odadan, 80x190 cm
boyutlarındaki birer kapıyla Z09 ve Z11 numaralı mekanlara ulaşılmaktadır. Herbir
mekanın güney duvarında 110x152 cm boyutunda birer penceresi vardır. Z11
numaralı odanın doğu duvarında 116.5 cm genişliğinde bir pencere ve kuzey
duvarında 80x190 cm boyutlarında bir kapı bulunmaktadır. Bu kapıyla Z12 numaralı
mekana ulaşılmaktadır.
Yapıya sonradan eklenen Z12 numaralı mekanın döşemesi plastik yer karosu kaplı,
duvarları ve tavanı sıvalıdır. Doğu duvarında, 110x152 cm boyutlarında bir pencere
bulunmaktadır.
4.3.18.2. Cephe Özellikleri
Cepheler, damlalık aşığı kotuna kadar yatay, daha üst kotta ise düşey ahşaplarla
kaplanmıştır. Kaplamalar, pencere alt hizasına kadar gri renge boyanmıştır. Pencere
kotundan itibaren, cephe, sarı boyalıdır. Pencerelerin etrafında 10 cm genişliğinde
pervaz bulunmaktadır.
Yapının kuzey cephesine ek yapıldığından, özgün cephe görülememektedir. Her iki
dairenin girişi kuzey cepheden sağlanmaktadır. Batı cephesi, özgün kısım ve ek
kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Foto 142). Biri ek kısımda olmak
üzere 2 adet penceresi vardır. Ek kısmın özgün yapıyla birleştiği derz, çıtayla
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kapatılmıştır. Cephedeki ahşap kaplamaların derzleri, bu birleşim noktasında
devamlılık göstermemektedir. Özgün pencerenin altındaki ahşap kaplamalarda da
bir kesinti görülmektedir. Özgün yapının çatısını taşıyan damlalık aşığı, ekin
getirildiği noktada, desteklenmiş ve kotu ayarlanmıştır. Ek kısımdaki pencere
pervazının köşesi, çatının eğimiyle kesilmiştir. Doğu cepheye yapılan ek ise kâgirdir
ve sıvalıdır. Bir tanesi ek kısımda olmak üzere, cephede 2 adet pencere
bulunmaktadır (Foto 143-144).
Yapının güney cephesinde 5 adet 110x152cm boyutlarında pencere yeralmaktadır
(Foto 141). 18 cm genişliğindeki ahşap kaplama, yatay olarak uygulanmıştır.
Pencere çevresinde 10 cm genişliğinde pervaz bulunmaktadır. Batı daireye ait
pencerelerin pervazları ve doğramaları kahverengi, doğu daireninkiler ise gri renge
boyalıdır. Pencerelerin üst kısmında 33 cm yüksekliğinde sabit camlı bir kısım
bulunmaktadır. Alt kısım ise açılan iki kanattan oluşmaktadır. Kanatların ortalarında,
yatay birer adet çıta vardır. Tüm pencereler demir parmaklıklıdır.
4.3.18.3. Malzeme ve Strüktür Özellikleri
Yapı, ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Güneydoğu ve güneybatı köşelerde,
10x10 cm boyutlarındaki ahşap dikmeler cepheden algılanabilmektedir. Yapının
diğer köşelerine ek getirildiği için, dikmeler görülememektedir. Özgün yapının beşik
çatısı, 10x10 cm kesitinde üç aşıkla taşınmaktadır. Ancak, batı cephesinde, kuzey
taraftaki damlalık aşığı, ekin çatısıyla ilişkilendirilirken, desteklenmiştir.
4.3.19. P Binası
Demiryolunun kuzey tarafında bulunan diğer bir küçük lojman yapısı da P harfiyle
kodlanan yapıdır. Tez çalışması sırasında, binaya girilemediğinden, dış cephe
özellikleriyle değerlendirilmiştir. Yapılar grubunun en doğu ucunda bulunan yapı,
özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. Diğer küçük lojman yapılarına ek yapılırken,
özgün kapı ve pencereler korunmuştur. Ancak, P harfiyle kodlanan yapının, çatı katı
pencereleri dışında bütün pencereleri değiştirilmiştir (Foto 146).
4.3.20. Su Kulesi
Demiryolunun güney tarafında, F ve G harfleriyle kodlanan yapıların arasında,
demiryoluna yakın konumda, iki adet dairesel planlı yapı vardır. Bu yapılardan doğu
taraftaki, doğal zeminden 65 cm yükselen su deposudur ve çapı 335 cm dir. Beton
yapının üzerinde metal bir kapağı vardır. Bu yapının, 139x170 cm boyutlarındaki
uzantısıyla, 451 cm çapındaki diğer yapıya bağlantı sağlanmıştır. Batıdaki kule
yapısı, beton bir zemin üzerinde kesme taşla inşa edilmiştir. Batı tarafında, çift
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kanatlı bir kapı bulunmaktadır (Foto 119). Kapının üzeri kemerle geçilmiştir. Kemerin
kilit taşı öne çıkartılarak vurgulanmıştır. Yapının dört cephesinde 40x31 cm
boyutlarında birer mazgal deliği bulunmaktadır. Bu delikler, alt ve üstlerinde birer
taşın öne çıkartılmasıyla vurgulanmıştır. Kuzey cephesindeki mazgal pencere diğer
cephelerdekilerden (+5.43) daha düşük kottadır (+3.66). Bu pencerenin altında,
+1.58 kotunda, 49x37 cm boyutlarında bir taş, cephe yüzeyinden 40 cm öne
çıkartılmıştır. Yapının güney cephesinde 31x100 cm boyutlarında bir pencere
bulunmaktadır (Foto 120). Bu pencerenin de alt ve üstü vurgulanmıştır.
Kâgir yapının üzerinde, metal bir kısım vardır. Bu kısım, açık hava koşullarına maruz
kaldığından paslanmıştır. Kâgir yapının üst kısmında, pas lekeleri bulunmaktadır.
Yapının üst kısmına çıkış için güney cephedeki demir merdiven kullanılmıştır.
Buharlı lokomotiflere ve istasyon yapılarına su sağlamak amacıyla yapılan bu yapı,
günümüzde işlevini yitirmiş durumdadır. Kapısı kilitli bulunduğundan içine
girilememiştir.
4.4. Yapılarda Görülen Bozulmalar
Yıllar içinde, ihtiyaçların ve yaşam koşullarının değişmesine paralel olarak,
istasyondaki yapıların kullanımlarında birtakım değişiklikler olmuştur. Yapıların bir
kısmı zamanla, işlevlerini yitirmeleri nedeniyle yokedilmişlerdir. Bu yapıların yerine,
niteliksiz ve çevreye uyumsuz yapılar inşa edilmiştir (Foto 123, 124). Diğer bir grup
yapı, işlevlerini yitirmekle birlikte fiziksel varlıklarını sürdürmektedir. Ancak,
kullanıcısını yitirmiş bu yapılar, bakımsızlık ve ihmalden dolayı, büyük oranda hasar
görmüşlerdir (Foto 57, 93). Üçüncü grup yapılara ise, niteliksiz birtakım ekler
yapılarak, günümüz ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır (Foto 95).
Kullanıcısını yitirmiş, işlevsiz kalmış yapılar, bakımsızlık nedeniyle, önemli
bozulmalar göstermektedir. Bu yapılarda, kiremit, doğrama gibi, iç mekanı dış
etkilerden koruyan yapı elemanları, zaman içinde eksildiğinden, yapılar, dış iklim
koşullarına açık duruma gelmişlerdir. Bu nedenle, terkedilmiş yapılarda, genellikle,
neme bağlı kararma, çürüme, tuzlanma ve mikrobiyolojik oluşum gözlenmektedir.
İşlevsiz kalan yapılar, istasyonun en büyük ölçekli yapılarıdır. Bu nedenle, pencere
köşelerinde ve kalkan duvarlarında görülen strüktürel çatlaklar, özellikle bu yapılarda
göze çarpmaktadır.
İstasyondaki diğer bir yapı grubu ise, kullanılmakta olan yapılardır. Birçoğu lojman
olarak değerlendirilen bu yapıların

günümüz yaşam koşullarına uygun hale
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getirilebilmesi ve daha geniş yaşama hacimleri oluşturulması için yapılara niteliksiz
ekler yapılmıştır.
4.4.1. Peron Yapıları
Peron üzerindeki yapılarda, strüktürel hasar görülmemektedir. Depo olarak
kullanılan Z02 numaralı hacim, havalandırılmadığından, duvarlar ve tavan yer yer
kararmıştır. Dış cephelerde de kısmi nemlenme ve kararma görülmektedir.
Yapılarda, ilk göze çarpan hasar, cephe yüzeylerine, sprey boya ve yağlıboyayla
yazılmış yazılardır. Bu hasar tüm cephelerde görülmekle birlikte, özellikle batıdaki
yapının batı cephesinde yoğundur (Foto 3). Bunun nedeni, bu cephenin, gözden
uzak konumda bulunması ve istasyon çalışanlarınca kontrol edilememesidir.
4.4.2. M Binası
Yapıdaki bozulmaların temel nedeni, çatı yoluyla yapıya giren sudur. Yapının özgün
bacalarının üst kısımları yıkılmış, üç ayrı yerde, çatı örtüsünü oluşturan kiremitlerin
kırılmasına sebep olmuştur. Kırık kiremitlerin altına isabet eden, 103, 104A, 104B,
105 ve 107B kodlu hacimlerin üstünde, çatı katı döşemesi çürümüştür. Bununla
bağlantılı olarak, bu mekanlarda tavan sıvasını tutan bağdadi çıtaları da çürümüş,
tavan sıvaları dökülmüştür. 104A kodlu hacmin tavanında, bağdadi çıtaları da
dökülmüş, döşeme kirişleri görülmektedir (Foto 57). Neme bağlı olarak, bütün
hacimlerde, boyalar kabarmış ve yer yer sıvalar dökülmüştür. Özellikle, 104A kodlu
mekanın kuzey duvarında neme bağlı kararma ve mikrobiyolojik oluşum
gözlenmiştir.
104B numaralı mekanda, döşeme sehim yapmıştır. Birinci kat döşeme kaplamasının
bazı yerlerinde, merdiven ara sahanlığında, 1,3 ve 15. basamaklarda kırıklar
mevcuttur. Merdivenin küpeştesi, birinci kat hizasında kırılmıştır. Trabzanlarda eksik
ve kırıklar görülmektedir (Foto 43).
Yapının iç duvarlarında strüktürel çatlaklar oluşmuştur. 103 ve 104A kodlu
hacimlerin arasındaki duvar, kapının köşesinden itibaren çapraz olarak çatlamıştır.
104B kodlu mekanın, 107B kodlu mutfağın ve 107A kodlu banyonun doğu
duvarlarında da çapraz çatlaklar görülmektedir.
Dış duvarlarda da pencere ve kapı boşluklarının köşelerinden itibaren kat silmesine
ya da çatıya kadar devam eden çatlaklar oluşmuştur. Batı cephesinin tüm
açıklıklarında, doğu cephesi birinci kat pencerelerinde ve kuzey cephedeki doğudan
ikinci pencerenin köşelerinde bu tür strüktürel çatlaklar görülmektedir. Çıkma
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yüzeyinde, çıkma altındaki pencerede, kuzey cephedeki birinci pencerenin altında
ve silmelerde ise düşey çatlaklar vardır.
Yapının kuzey cephesinde, birinci katta kararma ve mikrobiyolojik oluşum
görülmektedir. Cephenin büyük bölümünde sıva onarımı yapılmış olmasına rağmen,
özellikle çıkma yüzeyinde kararma, sıva ve boya kabarması mevcuttur (Foto 24).
Doğu cephede zemin katta (Foto 38) ve batı cephede birinci katta (Foto 20), sıva
dökülmesi görülmektedir. Bu cephelerde, dökülen sıvaların altından tuğlalar açığa
çıkmıştır.
Yapının yağmur iniş boruları kırılmıştır ve buradan akan sular, doğu ve batı cephe
yüzeylerinde kararma, tuzlanma ve yosun oluşumuna neden olmuştur (Foto 32).
Sonradan ıslak hacimler haline getirilen 102B kodlu mutfak ve 101B kolu WC
hacimlerinin güney duvarları nemden dolayı kararmıştır. Yapıda, özgün durumda
sıhhi tesisat bulunmamaktadır. Su tesisatı, ıslak hacimlerin yeniden düzenlenmesi
sırasında eklendiğinden, su boruları, sıva üstünde görülmektedir. Pis su tesisatı
boruları ise yapı dışına çıkartılıp, bina cephesinden indirilmiştir. 101B kodlu tuvaletin
gideri, merdiven holüne indirilmiş, ara sahanlık kotu üzerinde bir noktadan dış
cepheye çıkarılarak, üst kat giriş kapısı yanından toprak kotuna indirilmiştir. 102B
kodlu mutfağın giderinin de aynı merdiven holünden geçirilip, sahanlık köşesinde
açılan delikle, zemin kat döşeme kotuna kadar indirildiği görülmüştür. 107A ve 107B
kodlu hacimlerin giderleri, kat döşemesi hizasında yapı dışına alınarak güney
cepheden toprak kotuna kadar indirilmiştir. Tesisat borularının arkasında, cephe
yüzeyinde kararma ve boya kabarması görülmektedir.Borular döşenirken, yapının
yatay silmeleri kırılmış, sıvayla onarılmaya çalışılmıştır (Foto 34).
1996 yılında yapı boşaltıldıktan sonra, evsizlerce işgal edilmiştir. Z02A kodlu hacmin
güney penceresi, 103 numaralı hacmin batı penceresi ve 107B kodlu hacmin güney
penceresinin birer kanadı, bu dönemde yokedilmiştir. Yapının işgalden korunması
amacıyla, giriş kapılarına ahşap elemanlar çakıldığı, sövelerdeki kırıklardan ve çivi
deliklerinden anlaşılmaktadır (Foto 35). Bu yöntemle yapıyı korumak mümkün
olmayınca, 1999 yılında, zemin kat giriş kapıları duvar örülerek kapatılmış, birinci
kata ait giriş kapısı ise metal bir kapıyla değiştirilmiştir [Süslü, 2001]. Bu kapının
değiştirilmesi sırasında, Z01 numaralı mekanda, güney duvarın sıvası kırılmış, tuğla
duvar görünür hale gelmiştir (Foto 40).
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4.4.3. A Binası
Yapının tüm

cephelerinde

ve iç

yüzeylerinde kararma ve yüzey kirliliği

görülmektedir. Ancak kuzey cephe, yağmur suyuyla yıkandığından temizlenmiştir.
Bu cephede de saçak altı, payanda arkası gibi korunaklı yüzeylerde kararma
gözlenmiştir.
Doğu cephenin tamamı ve güney cephenin doğu tarafı sarmaşık kaplıdır. Ayrıca
kuzey cephede yer yer bitki oluşumu ve subasmanla duvarın birleştiği hatta yosun
oluşumu görülmektedir.
Yapının kuzey ve güney duvarlarında en batıda bulunan birer pencerenin altında
strüktürel çatlaklar bulunmaktadır (Foto 82-83-84). Ayrıca, doğu ve batı duvarları,
pencere-kapı boşluklarının köşelerinden mahyaya kadar, taş derzleri boyunca
çatlamıştır.
Doğu cephesinin tamamında ve kuzey cephesindeki batı pencerenin altında pas
lekeleri görülmektedir. Yapının özgün metal doğramaların paslanmış olduğu ve bu
cephelerde iz bıraktığı düşünülmektedir. Günümüzde, yapının hiçbir penceresinde
doğrama bulunmamaktadır.
Yapıdaki diğer bozulmalar ise, niteliksiz ekler ve müdahalelerdir. Doğu ve kuzey
cephelerde birer pencere, altlarındaki duvar parçalarının yıkılmasıyla kapıya
dönüştürülmüşlerdir. Yapının amele barakası olarak kullanıldığı dönemde, kuzey
cephede 2. ve 3. payandaların arasında ve 4. ile 5. payandalar arasında olmak
üzere iki ayrı kısımda üçer adet küçük pencere açılmıştır (Foto 87-88). Bu açıklıklar
daha sonra delikli tuğla ile kapatılmış ve alçıyla sıvanmıştır. Alçı sıvanın üzerinde
taş derzleri taklit edilmiş, fakat görsel bütünlük sağlanamamıştır. Yapıya eklenen
betonarme ara kat niteliksizdir ve özgün yapıyla birleşim noktalarında bozulmaya
neden olmuştur.
4.4.4. DiğerYapılar
C, D, E, F, N, O ve P kodlu yapılar günümüzde lojman olarak kullanılmaktadır. C, F,
N,

P

yapıları,

yapıldıkları

dönemde

birer

kişiye

hizmet

vermek

üzere

planlanmışlardır. Ancak, günümüzde, bu yapılarda aileler yaşamaktadır. Bu
nedenle, yapılara çeşitli ekler yapılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca,
zaman içinde değişen yaşam koşulları sonucu, eskiden yapı dışında çözülen ıslak
hacimlerin yapı bünyesine alınması gerekmiştir. Sonradan lojmana dönüştürülen D
ve E kodlu yapılarda da birtakım eklere gerek duyulmuştur.
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Tüm yapılarda, eklerin özgün yapılarla birleştiği arakesitlerde, dilatasyon problemleri
yaşanmıştır. Ayrıca, bu ekler, özgün yapının cephe özellikleri dikkate alınmayarak
düzenlenmiştir. Ek kısımların cephelerindeki pencere oranlarının ve doluluk boşluk
düzenlerinin, özgün yapılardan farklı olmasından dolayı, ekler özgün yapı
bütünlüğünü bozmaktadır.
Yapılar, kullanılır durumda olduğundan bakımları yapılmaktadır. Bu nedenle önemli
strüktürel problemler ve malzeme bozulmaları bu yapılarda görülmemektedir.
4.5. Restitüsyon
Demiryolu teknolojisindeki gelişmeler, Yeşilköy Tren İstasyonu yapılarının fiziksel
bünyelerine de yansımıştır. Değişen teknolojiye paralel olarak, kimi yapılar zaman
içinde işlevlerini yitirmiş ve yokolmuş, kimi yapılar ise çeşitli ekler yapılarak dönemin
koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
Özgün durumlarına ilişkin değerlendirme yapabilmek üzere, yapılar üzerindeki izler
incelenmiştir. Yapılar, bir tip proje dahilinde inşa edildiğinden, diğer istasyonlardaki
benzerleri de , analojik bir yaklaşımla, ele alınmıştır. TCDD arşivinden sağlanan eski
harita ve planlar ile yapılara ilişkin tadilat projeleri değerlendirilmiş, Yeşilköy Tren
İstasyonu eski çalışanları ve yapıların günümüzdeki kullanıcılarıyla görüşülmüştür.
Bu kaynaklardan sağlanan veriler doğrultusunda, yapılar grubunun kronolojik analizi
yapılarak restitüsyon önerileri geliştirilmiştir.
4.5.1. Alanın Kronolojik Analizi (EK F20)
Yeşilköy Tren İstasyonu‟nun yapımından günümüze kadar olan gelişimi dört etapta
incelenebilir. Birinci etap, hattın döşenip, ilk yapılaşmanın gerçekleştiği dönemdir.
Sirkeci-Yeşilköy

arasının

çift

hat

haline

getirilmesinden

başlayarak

hattın

elektrifikasyonuna kadar devam eden süreç, ikinci etaptır. Üçüncü etap ise,
elektrifikasyondan itibaren, 1970‟li yıllara kadar olan süreyi kapsar. 1970‟li yıllardan
günümüze kadar olan süreç ise dördüncü etaptır.
4.5.1.1. Birinci Etap (1871-1912) (EKA1, EKA2)
Rumeli Demiryolu‟nun ilk inşa edilen kısmı olan Yedikule-Küçükçekmece hattının
açılış tarihi 4 Ocak 1871‟dir. Hattın istasyonları, sırasıyla, Yedikule, Bakırköy
(Makriköy),

Yeşilköy

(San

Stefano)

ve

Küçükçekmece‟dir.

Bu

dönemde,

istasyonlarda, birer adet ahşap, iki katlı yapı inşa edilmiştir. EK A1‟de sunulan,
Yeşilköy-Küçükçekmece arasına ait, 1888 tarihli haritada, bu yapılar görülmektedir.
Birkaç sene içinde, yapının iki yanına tek katlı birer ek yapı inşa edilmiştir. EK A2‟de,
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yapının 1890 tarihindeki durumu resmedilmiştir. Yapının Yeşilköy ve Bakırköy‟deki
örnekleri, ortadan kaldırılmıştır. Bu dönemden günümüze ulaşabilen tek yapı, Eski
Küçükçekmece İstasyonu‟nda bulunmaktadır (Foto167-168).Yeşilköy İstasyonu‟nda,
bu yapıdan başka, demiryolunun kuzey tarafında da küçük bir yapının bulunduğu,
EKA1‟de görülmektedir. Fakat, bu yapıya ilişkin herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
1900‟lü yılların başına tarihlenen ve EKA3‟de sunulan Yeşilköy Tren İstasyonu
vaziyet planında, bu yapı görülmemektedir. Bu tarihte, istasyon binasının yanısıra,
lokomotif/vagon atelye ve deposu olarak kullanılan yapı (A binası) (Foto 78), küçük
lojman (C binası) (Foto 98), yatakhane (D binası) (Foto 101), işçi barakası (E binası)
(Foto 109), su kulesi ve günümüze ulaşamayan gar lokantası mevcuttur.
4.5.1.2. İkinci Etap (1912-1956) (EKA3, EKA4)
1910 yılından itibaren, istasyonlarda yoğun bir yapılaşma hareketi başlamıştır.
EKA3‟te

sunulan

vaziyet

planında,

bu

dönemin

projelendirilme

aşaması

görülmektedir. O dönemde mevcut bulunan yapılar siyahla, yapılması önerilen
yapılar kırmızıyla taranmış; yıkılması öngörülenler ise kesikli çizgiyle ifade edilmiştir.
1910-1912 yılları arasında, Sirkeci-Yeşilköy arası çift hat yapılmıştır. Bu gelişmeyle,
peronların inşası, istasyon yapılarının peron üzerine alınması ve yeni hizmet
binalarının yapılması sözkonusu olmuştur. Mevcut bulunan atelye yapısı ve
yatakhane yapısının, ihtiyacı karşılamak üzere, büyütülmesi projelendirilmiştir.
Peron yapıları, büyük lojman yapısı (M binası) (Foto 18), emtia ambarı (L binası)
(Foto 133), iki adet küçük lojman (N,P binaları) ve günümüze ulaşamayan jandarma
karakolu, bu dönemde yapılması tasarlanan yapılardır. Vaziyet planında, çift hattın
yapılabilmesi için demiryolu idaresinin mülkiyet alanının genişletilmesi önerilmiş,
mevcut ve önerilen mülkiyet sınırları tanımlanmıştır.
I. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa‟dan kömür ithali durduğundan, İstanbul‟da önemli
bir taşkömürü sıkıntısı başgöstermiştir. Kilyos yakınlarında Ağaçlı ve Çiftalan‟da
bulunan kömür ocaklarından çıkarılan kömürün İstanbul‟a nakli için, Kâğıthane –
Kemerburgaz – Ağaçlı – Çiftalan dekovil hattının yapımı gündeme gelmiştir.
Savaştan önce Avrupa‟dan getirilip Yeşilköy‟de depolanmış bulunan demiryolu
malzemesi, hattın yapımı için kullanılmıştır [Dölen, Sandalcı, 1999, s.7]. Malzeme,
Yeşilköy İstasyonu yakınlarında başlayan ve denize ulaşan bir dekovil hattıyla
taşınmış, buradan da deniz yoluyla Haliç‟e ulaştırılmıştır [Mumcuoğlu, 2001].
Günümüzde, bu dekovil hattına ilişkin herhangi bir iz bulunmamaktadır. 1940‟lı
yıllarda Yeşilköy Tren İstasyonu‟nda görev yapan, eski demiryolu çalışanlarından
Fikret Narter de, istasyon yakınlarında bir dekovil hattının izlerini görmüş olduğunu,
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fakat hattın denize değil, askeri havaalanına bağlantılı olduğunu ifade etmiştir.
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Bürosu‟ndan sağlanan, Yeşilköy‟e ait vaziyet
planında bir dekovil hattı işaretlenmiştir (EK A4).

Demiryolunun kuzeyinde

bulunduğundan ve karaya doğru uzandığından dolayı, bu hattın, havaalanına ulaşan
hat olduğu düşünülmektedir.
Kesin tarihi saptanamayan ve EK A4‟te sunulan vaziyet planı, 1932 yılında önerilen
bir aydınlatma projesinin altlığı olarak kullanılmıştır. Bu aydınlatma önerisinin 12
Temmuz 1932 tarihinde onaylandığı gözönünde bulundurularak, vaziyet planının
daha önceki bir döneme tarihlendiği sonucuna varılmıştır. Bu vaziyet planında, EK
A3‟te yapılması önerilen yapıların inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Bu yapılardan
başka, iki adet lojman yapısı (F,H binaları), alet barakası (E‟ binası), üç adet ambar
yapısı ve iki adet makasçı kulübesi de yapılar grubuna eklenmiş durumdadır.
4.5.1.3. Üçüncü Etap (1956-1970) (EK A5)
3

Temmuz

1956

tarihinde,

Yeşilköy

Tren

İstasyonu‟nun

elektrifikasyonu

tamamlanmıştır [TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Etüd Dairesi arşivi]. Bu tarihten itibaren,
hatta işletilen dizel motorlu lokomotiflerin yerini elektrikli trenler almıştır. Elektrikli
trenlerin vagon kapıları, dizel lokomotiflerin çektiği vagonların kapılarından daha
yüksek olduğundan, peronların yaklaşık 1 m. yükseltilmesi gerekmiştir.
EK A5‟te sunulan vaziyet planı, Yeşilköy Tren İstasyonu‟nun 1970‟li yıllardaki
durumunu göstermektedir. Bu dönemde, özgün yapıların çoğu, fiziksel varlıklarını
sürdürmektedir. Mevcut yapılara ek olarak, biri kâgir (G binası), diğeri ahşap (O
binası) olmak üzere, iki adet lojman yapısı ve bir adet büvet, yapılar grubuna
katılmıştır.
Özgün durumda, lojmanlara ait mutfak ve tuvaletler, evlerin dışında çözülmüştür.
Ancak, değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak amacıyla, bu dönemde, yapılara
kâgir ekler yapılarak, mutfak ve tuvaletler, yaşama hacimlerine katılmıştır.
4.5.1.4. Dördüncü Etap (1970-2002)
Sonuncu dönem ise, 1970‟lerden günümüze kadar olan süreçtir. Bu dönem içinde
özgün pek çok yapı işlevini yitirip kullanılmaz hale gelmiş; demiryolu yapı tipolojisine
aykırı

yapılar

yapılarak,

alanın

bütünlüğü

bozulmuştur.

Elektrikli

trenlerin

kullanılmaya başlanmasının ardından, makasların kumandası da farklılaşmış, insan
gücüne gereksinim kalmamıştır. Bu nedenle peronun iki ucunda bulunan makasçı
kulübeleri işlevini yitirip, ortadan kalkmıştır. Teknolojinin değişmesi nedeniyle, su
kulesi de işlevini yitirmiştir, ancak fiziksel varlığını hâlâ sürdürmektedir. Gar
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lokantası ve jandarma karakolu yapıları yokolmuş, onların bulunduğu yere
gabarisiyle ve cephe özellikleriyle istasyon yapı tipolojisine aykırı bir iş hanı yapısı
yapılmıştır (Foto 125-126). Atelye yapısının önüne dört haneden oluşan bir lojman
yapısı inşa edilmiştir (Foto 97). 1980‟li yıllarda, lojmanlara ait mutfak ve WC ekleri
tekrar elden geçirilerek genişletilmiştir. Günümüzde kullanılmayan atelye yapısı ve
büyük lojman yapısı, önemli bir yapı stoğu oluşturmaktadır.

4.5.2. Yapılara İlişkin Kronolojik Analiz ve Restitüsyon Önerileri
4.5.2.1. Peron Yapıları (EK F21)
Hattın işletmeye açıldığı 1871 yılında, peron yapıları henüz inşa edilmemiştir. 19101912 yılları arasında, Sirkeci-Yeşilköy arasındaki kısım çift hat haline getirilirken,
istasyonlarda, iki yolun arasında birer peron oluşturulmuştur.
Yeşilköy İstasyonu‟nda inşa edilen ilk peron yapıları, 40 adet çelik ayakla taşınan bir
saçak (markiz), bu ayaklar tarafından taşınan üç adet yapı, perona ulaşmak için
kullanılan altgeçit ve J harfiyle kodlanan gişedir.
EK A4‟te sunulan planda, yapıların vaziyet planındaki yerleri işaret edilmiş ve iç
düzenlerini gösteren 1/200 planlar eklenmiştir. Plan incelendiğinde, peron üzerindeki
üç yapıdan birinin işletmeyle ilgili ofisleri içerdiği, diğer iki yapının ise bekleme
salonları olduğu anlaşılmıştır.
1960‟lı yıllara kadar, toplumdaki sınıf farklılıkları gözetilerek, vapur, tramvay ve tren
gibi toplu taşıma araçlarında, yolcu bölümleri farklı tarife uygulanacak şekilde
sınıflandırılmıştır. Trenlerde, birinci, ikinci ve üçüncü mevki vagonlarda seyahat
edecek yolcuların bekleme salonları da ayrılmıştır. Yeşilköy Tren İstasyonu‟nda,
markizin 6. ve 8. aksları arasında bulunan yapının üçüncü mevki bekleme salonu
olduğu, 9. ve 11. akslar arasındaki yapının ise birinci ve ikinci mevki yolcularına
ayrıldığı, EK A4‟te sunulan projeden anlaşılmaktadır. Yapıların her ikisi de 500x1600
cm boyutlarındadır. Aynı ekte, dönemin yaşam koşulları uyarınca, her iki yapının
doğu tarafında 4 m genişliğinde bir kısmın bayanlara ayrılmış olduğu görülmektedir.
Günümüzde Z04 numaralı istasyon şefliği ve Z02 kodlu depo hacimlerinin, kuzey,
güney duvarlarında ve tavanlarında görülen 5x18.5 cm boyutlarındaki metal
elemanlar, bu bölme duvarlarına işaret etmektedir (Foto 5). Bekleme salonu
yapılarının her ikisinin doğu ve batı cephelerinde birer kapı, kuzey güney
cephelerinde ise birer kapı ve üçer pencere bulunmaktadır. Markizin 12. ve 14.
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aksları arsında, 500x1200 cm ebadında inşa edilen yapı iki hacimden oluşmuştur.
Günümüze ulaşamayan bu yapının doğudaki kısmı bagajlar için kullanılmıştır; batı
tarafı ise istasyon şefliğidir. Her iki hacmin kısa cephelerinde birer adet kapı, kuzey
ve güney duvarlarında ise ikişer adet pencere oluşturulmuştur.
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Hareket Bölümü Etüd Dairesi‟nde bulunan belgeler
incelenerek, Yeşilköy Tren İstasyonu‟nun elektrifikasyonunun 3 Temmuz 1956
tarihinde, tamamlandığı öğrenilmiştir. Elektrifikasyon sonucunda, peronların 1 m.
kadar yükseltilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yükseltme işlemi için, peron binalarının
yıkılması, neredeyse kesinleşmişken, TCDD‟de çalışan İhsan Demirgez adlı bir
mühendis, yapıları yıkmadan peronu yükseltebileceğini ifade ederek, bu işi
üstlenmiştir [Mumcuoğlu, 2001]. Altışar kişinin itmesiyle çalıştırılan dev krikolar
yardımıyla, ayaklar ikişer ikişer yükseltilmiş ve altlarına beton dökülmüştür.

Bu

ayaklar, aynı zamanda peron üzerindeki yapıların taşıyıcı elemanlarıdır. Ayaklar ve
aralarındaki yatay-düşey bağlantılarla kurulan yapıların duvarları, bu strüktürün içine
yerleştirilen

beton

prekast

panolarla

oluşturulmuştur.

Dolayısıyla,

ayakların

yükseltilmesiyle birlikte, yapılar da yükselmiştir. Peronun yükseltilmesi sonucu,
altgeçidin merdivenlerine birkaç basamak ilave edilmiştir. Peronun batı ucuna bir
adet tuvalet yapısı inşa edilmiştir.
Bu dönemde, istasyon şefliği ve bagaj bölümlerinden oluşan yapı ortadan
kaldırılmıştır. 12. ve 14. akslarda bulunan ayaklarda, duvarları taşıyabilmek için
makaslara monte edilen profillerin ve yatay taşıyıcıların montaj deliklerinin varlığı,
üçüncü yapının bu akslar arasında bulunduğuna işaret etmektedir.20
Hatta, elektrikli trenlerin çalıştırılmaya başlanmasıyla birlikte, istasyonlarda, röle
dairesi, batarya odası gibi yeni

birimlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu birimler, ve

istasyon şefliği, 6. ve 8. akslar arasında bulunan yapıda biraraya getirilmiştir. 7.
aksta bir duvar örülerek, yapının doğu tarafı istasyon şefliği olarak ayrılmıştır.
Yapının doğu tarafında toplanan yeni birimlerin, korunaklı ve görevlilerin dışında
kişilerin ulaşamayacağı hacimler olması gerekmiştir. Bu nedenle, Z05 ve Z06
numaralı hacimlere ait açıklıklar kapatılmış, batı cephedeki kapı küçültülmüş, güney
cephedeki batı pencere ise kapıya dönüştürülmüştür. Bu yapının tadilatında
kullanılan duvar panoları ve tek kanatlı kapıların, yıkılan üçüncü yapının elemanları
olduğu düşünülmektedir. Penceresi olmayan ve kapısı kilitli tutulan Z05 ve Z06
numaralı mekanların içi görülemediğinden, çizim esnasında, TCDD 1. Bölge

20

Üçüncü yapının, peronlar yükseltilmeden önce hattın tüm istasyonlarında mevcut olduğu
anlaşılmaktadır. Şekil 4.6‘da Bakırköy’deki üçüncü yapının mevcut olduğu durum görülmektedir.
Diğer istasyonlarda ise, ayaklardaki montaj parçaları görülmüştür (Foto 12-13-14).

92

Müdürlüğü Yol Bölümü Arşivinden sağlanan bir projeden faydalanılmıştır. Yapının
güneybatı köşesinde bulunan kapıyla girilen hacim, Z07 olarak kodlanmıştır ve
günümüzde mutfak olarak kullanılmaktadır.

Şekil 4.6 – 29 Ekim 1933 tarihinde Bakırköy Tren İstasyonu Peron Yapıları

9. ve 11. akslar arasında bulunan yapı, cephe özellikleriyle özgün durumunu
korumaktadır. Ancak, 1950‟li yıllarda, haremlik kısmını ayıran duvar kaldırılmış, 10.
aksta bir doğrama eklenmiştir. Doğramanın batısında kalan kısım, bekleme salonu
olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Doğu tarafta, Z02 numaralı hacmin içinde
kâgir duvarlarla yeni bir gişe (Z03) inşa edilmiştir. Gişe binası günümüzde
kullanılmamaktadır, Z02 numaralı hacim ise, depo olarak kullanılmaktadır.
Hatta, jetonla yolculuk uygulamasının başlatılmasıyla, kaçak yolculuğu önlemek için
peronun 12 ve 15. akslar arası kapatılarak perona giriş, kontrollü hale getirilmeye
çalışılmıştır. Bu dönemde, gişe de, bu tanımlı alana alınmıştır [Süslü, 2001].
4.5.2.2. M Binası (Büyük Lojman Yapısı) (EK F22)
İstasyonun güneybatı tarafında bulunan iki katlı yapının, lojman olarak inşa edildiği
düşünülmektedir. O dönemde yapıların mutfak ve tuvaletleri yapı dışında
çözüldüğünden, bu yapının da özgün durumda mutfak ve WC hacimleri yoktur; plan
düzeni, birbirine benzer nitelikte odalardan oluşmuştur. Bu nedenle, yapının bir
kamu binası olarak inşa edilmiş olma ihtimali de gözönünde bulundurulmuştur.
Ancak, birbirinden bağımsız üç adet girişinin bulunması, bu girişlerin üç ayrı haneye
hizmet ettiğini işaret ettiğinden, yapının lojman olarak inşa edildiği görüşünü
desteklemektedir. İstasyondaki diğer lojman yapılarından daha büyük ve özenli
olması ise, bu yapının istasyon şefi, hareket amiri gibi kıdemli çalışanlara hizmet
ettiğini düşündürmektedir.

93

Yapı üzerindeki izlere ve 1960 tarihli tadilat projesine dayanarak, yapıyı üç dönemde
incelemek mümkündür. Yapımından hemen sonra yapılan tadilatta, yapıya mutfak
ve WC hacimleri eklenmiştir. İkinci bir tadilat ise 1960‟lı yıllara tarihlenmektedir
[Mumcuoğlu, 2001]. Bu dönemde, zemin kata herhangi bir müdahale yapılmamış,
fakat üst kat iki haneye bölünmüştür.
Özgün yapı, zemin katta iki ve birinci katta bir adet olmak üzere, üç hane olarak
düzenlenmiştir. Zemin kattaki batı daireye, batı cephesindeki kapıdan girilmektedir.
Z02, Z03 ve Z04 numaralı, birbirinden geçilerek ulaşılan üç adet odadan
oluşmaktadır. Aynı kattaki doğu daireye ise güney cephede doğu tarafta bulunan
kapıdan girilmektedir. Bu dairede, Z07A kodlu bir giriş hacminden ulaşılan Z05, Z06
ve Z07B kodlu üç adet oda yeralmaktadır. Üst kata güney cephedeki diğer kapıdan
girilmektedir. Bu kapıdan girilen hacimde bodrum kata ulaşan bir merdiven
bulunmaktadır. Aynı hacimden üst kata da 22 rıhtlı, ahşap bir merdivenle
çıkılmaktadır. 101 numaralı hacmin batı tarafındaki bir kapıyla ulaşılan 102 ve 103
numaralı iki mekan bulunmaktadır. 101 numaralı hacmin doğu tarafında ise 107C
kodlu koridor ve bu koridordan ulaşılan 104, 105, 106 ve 107 numaralı dört adet oda
yeralmaktadır.
Yapının ıslak hacimlerinin sonradan eklenmiş olduğu, gerek plan şemasındaki ve
cephe düzenindeki aksamalardan, gerek ise tesisat detaylarından anlaşılmaktadır.
Zemin kattaki batı dairenin Z02 numaralı mekanının güneybatı köşesinden küçük bir
hacim ayrılarak Z02B kodlu WC mekanı oluşturulmuştur. Hacmin geri kalan kısmı
ise mutfak ve giriş hacmi olarak kullanılmıştır. WC hacminin havalandırılması için
açılan pencere, 40x50 cm boyutlarında olup, yapının pencere tipolojisine
uymamaktadır. Pencerenin etrafında söve bulunmamaktadır. Ayrıca pencere
etrafında özensiz bir sıva onarımı yapıldığı görülmektedir (Foto 32).
Zemin kat doğu dairede ise, Z05 kodlu hacimden yaklaşık 180 cm x 360 cm
boyutlarında bir mekan ayrılarak mutfak haline getirilmiştir. Güney cephede en
doğuda bulunan pencere camının boyalı olması ise, Z06B kodlu tuvaletin, Z06 kodlu
hacimden ayrılmış olduğuna işaret etmektedir. Mekanın güney penceresi, tadilattan
sonra, tuvaletin penceresi haline gelmiştir. 106 cm x 205 cm boyutlarındaki
pencerenin camı, mahremiyet sağlamak amacıyla, boyanmıştır. Z07A ve Z07B
kodlu hacimlerde bulunan desteklerin de sağlamlaştırma amaçlı bir önlem olarak bu
dönemde yapıldığı düşünülmektedir.
Tadilat sırasında, birinci katta, merdivenin batı taraftaki kolunun üstüne 6 rıhtlı ahşap
bir merdiven yapılmıştır. Bu merdivenle, 90 cm x 160 cm boyutlarındaki WC
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hacmine ulaşılmaktadır. Döşemesinin, birinci kat döşeme kotundan 161.5 cm
yüksekte olması, sıhhi tesisatın açıktan geçirilmesi ve havalandırılmasının, merdiven
hacmine açılan bir pencere ile sağlanmış olması, bu hacmin yapıya sonradan
eklenen bir kısım olduğuna işaret etmektedir.
107B kodlu mutfak ve 107A kodlu banyonun da sonradan bu işlevlerle donatıldığı,
yapıda

gözlenen

bir

takım

detaylardan anlaşılmaktadır.

Mutfakta

bulunan

davlumbaza ait baca, yapının özgün bacalarından farklı niteliktedir. Diğer bacalar,
çatının üstünde tuğla olarak devam ederken, mutfağın bacası sıvalıdır. Ayrıca, bu
baca çatıyı taşıyan aşığa rastladığı noktada inceltilmiştir (Foto 72). Bu nedenlerden
dolayı,

mutfak

bacasının

ve

dolayısıyla

davlumbazın

sonradan

eklendiği

anlaşılmaktadır. Birinci kattaki 107A kodlu banyo kapısının altında, koridorun
süpürgeliğinin devam etmesi, bu kapının sonradan açıldığını düşündürmektedir
(Foto 62). Bu durumda, 107B kodlu mutfak ve 107A kodlu banyo hacimlerinin,
özgün halde, tek mekanken bu dönemde bölünmüş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tadilata ilişkin herhangi bir projeye ulaşılamamıştır. Fakat, açılan kapıların
pervazları, özgün pervazlarla aynı profile sahip olduğundan, tadilatın, özgün yapının
yapım tarihine oldukça yakın bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Bu tadilat
sırasında eklenen, 101B kodlu WC hacmine ulaşan merdivenin trabzanı (Foto 46)
ve 107B kodlu mutfaktaki davlumbaz (Foto 60) da niteliklidir. Tadilat, yapının diğer
istasyonlardaki örneklerinde de aynı şekilde uygulanmıştır. Aynı detaylarla, mutfak
ve WC hacimleri eklenmiştir (EK E). Sağlamlaştırma amacıyla zemin katta yapılan
destekler ise, diğer örneklere ait projelerde görülmemektedir. Bu nedenle,
Yeşilköy‟deki

yapıda,

sağlamlaştırma

gerektirecek

özel

bir

durum

olduğu

düşünülmektedir. Ancak, zemin kata girilemediğinden, destekler üzerine detaylı bir
inceleme yapılamamıştır.
Yapı, 1960‟lı yıllarda, ikinci bir tadilat geçirmiştir. Bu tadilata ilişkin proje (EK D2),
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yol Bölümü arşivinden sağlanmıştır. Projede kapsamlı bir
tadilat öngörülmüştür. Zemin kattaki doğu daireye ait Z07B kodlu odanın, batı
daireye katılması düşünülmüştür. Çatının kuzey tarafının kaldırılarak balkona
dönüştürülmesi, birinci kat ve çatı katının duvar örülerek ikiye bölünmesi ve çatı
katına ulaşan ikinci bir merdiven yapılması düşünülmüştür. Çatı katına ulaşan
merdivenlerden birinin, 101B kodlu WC‟nin, diğerinin ise 107A kodlu banyonun
olduğu yerde olması teklif edilmiştir. Bu nedenle, batı daireye ait WC‟nin 102
numaralı hacimde, doğu dairenin banyosunun ise 105 numaralı mekanda yapılması
önerilmiştir. 107B kodlu mutfağın bir bölümü de WC olarak ayrılmıştır. Zemin ve
birinci katlar için önerilen bu değişiklikler yapılmamış, çatı katı için düşünülen bölücü
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duvar

inşa

edilmemiş

ve

çatı

sökülmemiştir.

Bu

projenin

tamamı

gerçekleştirilmemiştir ancak proje uyarınca, birinci katta bir takım değişiklikler
yapılmıştır.
Tadilat sırasında, zemin katta herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Birinci kat ise,
iki haneye ayrılmış, merdivenin batı tarafına bir doğrama ve kapı eklenerek ikinci
dairenin girişi oluşturulmuştur. Bu daireye mutfak sağlamak amacıyla, 102 numaralı
hacmin içinde bir duvar örülmüştür. Her iki yüzünde, iskemlelik ve süpürgelik
bulunmaması, üzerindeki kapının özgün nitelikte olmaması ve pencerenin hemen
yanına

örülmüş

olması,

sözkonusu

duvarın

sonradan

eklenmiş

olduğunu

göstermektedir. Aynı daireye bir oda daha sağlamak amacıyla, 104 kodlu mekanın
içine 26 cm kalınlığında bir duvar örülerek 104A kodlu hacim oluşturulmuştur. Bu
hacme girmek için, 103 kodlu odanın doğu duvarında bir kapı açılmıştır. Kapı
açılırken, duvardaki süpürgelik ve iskemlelik kesilmiş, kapı kasası yerleştirildikten
sonra da tekrar eklenerek onarılmıştır (Foto 53). Sonradan eklenen duvarlarda,
süpürgelik ve iskemlelik bulunmadığından ve yeni açılan kapıların pervazlarının
farklı oluşundan dolayı, bu dönem ekleri yapı üzerinden kolaylıkla okunabilmektedir.
Yapı, 1996 yılından beri kullanılmamaktadır [Süslü, 2001]. Bu süre boyunca, yapıda
evsiz kişiler yerleşmiş, yaşamaya başlamışlardır. Bunun önlenmesi amacıyla,
öncelikle kapılara ahşaplar çakılmıştır. Bu işlem sırasında, kapı söveleri yer yer
kırılmıştır. O döneme ait çivi izleri, yapı cephesinde görülmektedir (Foto 35). Bu
yöntemle, yapıya giriş engellenemeyince, yapının işgalden korunması gerekçesiyle,
1999 yılında zemin kata ait giriş kapıları, duvar örülüp sıvanarak kapatılmıştır [Süslü,
2001]. Üst katın giriş kapısı ise, özgün nitelikte olmayıp, 1960 tadilatında eklenildiği
düşünülen metal bir kapıdır. Bu nedenle, yapıda özgün dış kapı görülememiştir.
Ancak, uygulama aşamasında, zemin katın giriş kapılarını kapatan duvarlar
kaldırıldığında, özgün dış kapıların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Tez
çalışması sırasında, duvarların kaldırılması mümkün olmadığından, restitüsyon
aşamasında, yapının Kumkapı ve Yedikule‟deki benzerine ait, özgün nitelik taşıdığı
düşünülen, dış kapı detayı esas alınmıştır (Foto 151).
4.5.2.3. A Binası (Lokomotif Atelyesi) (EK F23)
Peronun güney tarafında, yapılar grubunun en doğusunda bulunan lokomotif atelye
ve deposu, 1888 tarihli haritada görülmemekle birlikte, 1912 tarihli vaziyet planında,
1200 x1540 cm boyutlarında, mevcut yapı olarak işaretlenmiştir. Aynı planda,
yapının

doğu

yönünde

büyütülmesinin

önerildiği

görülmektedir.

Yapının

uzatılmasına ilişkin, 1/100 ölçekli tadilat projesi, EK D3‟te sunulmuştur. Bu projede,
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siyahla işaretli kısımlar yapının ilk halini, kırmızı kısımlar ise sonradan eklenen
duvarları göstermektedir. İlk yapıldığı dönemde kuzey ve güney cephelerinde birer
adet pencere ve ikişer adet payanda mevcuttur. Tadilat, çok erken tarihli
olduğundan, günümüzde, ek kısmın yapıyla birleştiği arakesitte göze çarpan bir iz
bulunmamaktadır.

Ancak,

yapının

zeminindeki

tuğla

kırıkları

ve

moloz

temizlendiğinde, zeminde, özgün yapının dış duvarına ait temel izi görülmüştür. Batı
cephesindeki 4m X 5m boyutlarındaki iki adet kapı, yapının o dönemde, lokomotif
atelye ve deposu olarak kullanıldığını göstermektedir. Lokomotiflerin, bir makasla
ana hattan ayrılıp, yapının batı cephesindeki iki büyük kapıdan içeri alındığı, hem
kapıların boyutlarından, hem de yapının batı tarafında, yerde, otların arasında
kısmen görülen raylardan anlaşılmaktadır. EK D3„te verilen proje de bu görüşü
doğrulamaktadır. Uygulama sırasında, proje üzerinde, birtakım değişiklikler yapıldığı
görülmektedir. Örneğin, projede eklenmesi öngörülen bacalara ait herhangi bir iz,
yapı üzerinde mevcut değildir. Güney cephedeki üçüncü açıklık, bu projede pencere
olarak gösterildiğinden, sonradan kapıya dönüştürüldüğü kabul edilmiştir. Ancak,
projede pencere olarak gösterilmesine rağmen, uygulama sırasında, kapı olarak
inşa edilmiş olma ihtimali de gözardı edilmemelidir. Bu yapıyla eşzamanlı olarak
inşa edildiği düşünülen, Yedikule İstasyonu‟ndaki atelye yapılardaki doğramalar, bu
kapının üst kısmındaki doğramayla aynıdır (Foto 92). Bu da kapı açıklığının üst
kısmındaki boşlukta yeralan bu doğramanın, yapının pencerelerinde bugün mevcut
olmayan doğramaların bir tekrarı olduğunu düşündürmekte ve pencere restitüsyonu
ile ilgili veri oluşturmaktadır.
Yine TCDD arşivlerinde bulunan ve EK D4„te verilen plan ise, yapının 1960‟lı
yıllardaki kullanımını göstermektedir. Bu dönemde, yapı, amele barakası olarak
kullanılmıştır. Bu amaçla, yapının içine duvarlar eklenmiştir. Bugün, bu ek duvarların
kimilerinin izleri, zeminde halâ mevcuttur (EK F13). Bu yeni iç düzenlemede, WC ve
duşlara hizmet edecek şekilde, kuzey cephede, üçüncü ve dördüncü payandalar
arasında ve beşinci ile altıncı payandalar arasında olmak üzere iki ayrı yerde, 60cm
X 80cm boyutlarında üçer adet pencere açılmış; fakat daha sonra tekrar kapatılarak
alçıyla sıvanmıştır (Foto 87). Aynı proje çerçevesinde, kuzey ve güney cephelerin
batı tarafında birer pencere daha açılması düşünülmüşse de gerçekleştirilmemiştir.
Ancak, güney cephesinde doğudan ikinci açıklık olan kapının, bu dönemde açıldığı
düşünülmektedir. Kuzey ve doğu cephelerinde sonradan kapıya dönüştürülen
pencereler, bu planda halâ birer pencere olarak görülmektedir.
Sonradan kapıya dönüştürüldüğü varsayılan güney cephedeki üçüncü açıklık ise bu
planda 100x230 ebatlarında bir kapı olarak gösterilmiştir. Ancak, kapının bugünkü
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genişliğinin, özgün pencere genişliği olan 160 cm olduğu düşünülecek olursa, ya
arşiv projesinin çiziminde bir hata yapıldığı, ya da sözkonusu proje uyarınca kapının
daraltılması düşünüldüğü, fakat uygulanmadığı anlaşılacaktır. Çünkü, yapının ilk
dönemine ilişkin projede 160 cm genişliğinde bir pencere olarak gösterilmiş olan
açıklık, günümüzde de 160 cm genişliğindedir ve herhangi bir dönemde
daraltıldığına dair herhangi bir iz mevcut değildir.
Yapı, yakın zamanda bir cep sinemasına dönüştürülmek üzere ele alınmıştır.
Duvarlardaki ses yalıtım malzemeleri, binanın hemen yanından geçen trenlerin
gürültüsünü azaltmak amacıyla, bu dönemde eklenmiştir. Ancak, demiryoluna bu
denli yakın inşa edilmiş bir yapıda, ses yalıtımı sağlamak mümkün olamamıştır. Bu
nedenle, sinema yapılmasından da vazgeçilen bina, bugün boş durmaktadır. Çevre
halkı, yapının bir lokantaya dönüştürüleceğini söylese de, bu yönde henüz herhangi
bir çalışma yapılmamıştır.
4.5.2.4. C-F-N-P Binaları (Küçük Lojman Yapıları) (EK F24)
Özgün plan kurgusu, iki yaşama hacmi ve çatı arasından oluşan bu lojman yapısı,
tip projenin parçası olup, hat boyunca defalarca tekrarlanmıştır. Beşik çatılı bu
yapıların, ön ve arka cephelerinde ikişer adet açıklık bulunmaktadır. Giriş kapıları
demiryolu yönündeki cephededir. Yan cephelerinde ise zemin katta birer pencere
vardır. Bu pencerelerin aksında, çatı katına hizmet eden daha küçük birer pencere
mevcuttur. Tüm yapılardaki pencerelerin üstü basık kemerlidir. Pencereler, açılan
çift kanatlıdır. Yapıların, pencerelerinde birer ahşap kepenk mevcuttur. Kepengin iç
tarafında birer de demir parmaklık bulunmaktadır. Bu tip yapılarda, genellikle cephe
yüzeyi sarı, bej, beyaz gibi açık bir renge boyalıyken, pencere kemerleri, söveleri ve
subasman başka bir renge boyanarak vurgulanmıştır.
Bu yapıların, plan tipi, her örnekte aynı olmakla birlikte, cephe düzenlerinde küçük
farklılıklar gözlenmiştir. F harfiyle kodlanmış yapı, bu tipin daha sık görülen bir
örneğidir (Foto 115). Cepheleri sıvalı yüzeylerdir. Yapının tüm köşelerinde 48-50 cm
lik birer kısım,

cephe yüzeyinden 10 cm kadar öne çıkarılmıştır. Bu hat, yan

cephelerde çatının eğimini takip ederek, ön ve arka cephelerde ise düz bir çizgiyle
tamamlanır ve tüm yapıyı çevreler. Yapı, pencere düzeni ve söve biçimlenişi ile
tipiktir. Açıklık üstündeki basık kemerin kilit noktası, yükseltilerek vurgulanmıştır. F
kodlu yapının özelliklerini taşıyan lojman yapılarından Yenikapı (Foto 153),
Kocamustafapaşa, Zeytinburnu (Foto 161) ve Yeşilyurt, İstasyonları‟nda birer adet
bulunmaktadır.
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Bu yapı tipinin diğer bir uygulaması ise C harfiyle kodlanmış yapıdır (Foto 98). Plan
şeması diğer örneklerle aynı olmasına rağmen, cephe düzenlerinde bir takım
farklılıklar mevcuttur. Yapının sıvalı cephesinde taş derzleri taklit edilmiştir.
Köşelerde çıkıntı yapan bant ise bu örnekte mevcut değildir. Pencere çevrelerinde
tuğla dizisi görülmektedir. Bu yapının güney cephesindeki doğu pencere
açılmamıştır; güney cephesi asimetrik özellik taşımaktadır. Bu nedenle, yapıda
gözlem yapılarak burada kapatılmış bir pencere olup olmadığı araştırılmıştır. Ancak,
cephe taş derzlerinde, kapatılmış pencereye işaret edecek herhangi bir düzensizlik
gözlenmemiştir. Yeşilköy İstasyonu‟nda bulunan N ve P kodlu yapılar da bu yapının
benzerleridir. Hat üzerinde, bu özelliklere sahip diğer yapılar ise Bakırköy‟deki (Foto
163) ve Kocamustafapaşa İstasyonu‟yla Yedikule İstasyonu arasında yol üzerindeki
yapılardır.
Peronun kuzey tarafında bulunan ve N harfiyle kodlanan örnek, pencere tipi
dolayısıyla C tipi yapılardandır, ancak, cephe yüzeyinde, derzleme mevcut değildir
(Foto 139). Kuzey cephede günümüzde pencere mevcut değildir. Ancak, cephenin
batı tarafında, sıva farkı olduğundan, burada kapatılmış bir pencerenin bulunduğu
düşünülmektedir. Pencerelerinde, ahşap kepenk bulunmamaktadır.
P harfiyle kodlanan yapı, bu yapı tipine ait olmakla birlikte, çeşitli müdahaleler
geçirdiğinden, özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. Zemin kata ait pencere düzeni
tamamen değiştirilmiştir (Foto 146). Yapının dik beşik çatısı ve çatı katına ait
pencereleri, özgün durumlarını korumaktadır.
EK A4‟te sunulan vaziyet planından anlaşıldığı üzere, C ve N harfleriyle kodlanan
yapılar, birer makasçı lojmanı, O kodlu yapı yol bekçisi lojmanı ve F kodlu yapı da
pompacı lojmanıdır.
İstasyon kompleksinin yapıldığı dönemde, tuvaletlerin, evlerin dışında inşa edildiği,
TCDD arşivinden elde edilen örnek bir projeden anlaşılmaktadır (EK D11). Bu
örnekte, pompacının evinin (F Binası) tuvaleti , 1/25 ölçeğinde evden bağımsız
olarak projelendirilmiştir. Dolayısıyla, 1950‟li yıllarda, sözkonusu lojmanların günün
yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi için bir takım ekler yapılması gerekmiştir.
TCDD arşivinden elde edilen projelerde, bu yapılara ilk dönemde yapılan ekler
görülmektedir. 1980‟li yıllarda, bu ekler yeniden elden geçirilmiş ve genişletilmiştir.
Tüm hat boyunca, gerek F tipi, gerek ise C tipi yapıların, ekleri birbirinin aynısıdır.
Bu da, bu eklerin, aynı dönemde, bu yapılar için öngörülen sıhhileştirme önerisi
olduğunu düşündürmektedir. Ek kısımlarda, birer yaşama hacmi ve gerekli ıslak
hacimler mevcuttur. Yapılan bu ekler, giriş cepheleri ile ilişkilendirilmiş, bu cepheler
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iç mekan haline getirilmiştir. Böylece, yapı duvarında yeni kapı açılmamış; özgün
yapının dış kapısı, ek kısma açılan bir iç kapıya dönüştürülmüştür. Ancak, bu
durumda, yapının özgün girişinin dışardan algılanması engellenmiştir. Ayrıca, ek
kısımların çatısı da özgün beşik çatıya bitiştirilmiş, özgün çatının ek kısımdan
bağımsız olarak algılanmasını zorlaştırmıştır.
4.5.2.5. D Binası (Yatakhane) (EK F25)
D harfiyle kodlanan bina, yapılar grubunun erken dönemde inşa edilen
birimlerindendir. 1888 tarihli haritada görülmemekle birlikte, 1912 tarihli vaziyet
planında mevcut yapılar arasındadır (EK A3). Yatakhane ve misafirhane olarak
kullanılan yapı, ilk yapıldığı dönemde, günümüzdekinden daha küçük boyutlarda bir
plana sahiptir ve yapıya kuzey ve güney cephedeki birer kapıdan girilmektedir. Z05
numaralı ortak hacimden, dört ayrı odaya geçilmektedir. İstasyon çalışanlarının
yanısıra, teftiş için gelen müfettişler de dönem dönem bu yapıda konaklamışlardır
[Narter, 2001].
Zaman içinde ihtiyaç arttığından, yapının büyütülmesi gündeme gelmiştir. 1912
tarihli vaziyet planında (EK A3), yapının mevcut durumu tespit edilmiş ve
büyütülmesi önerilmiştir.

Önerilen ekle, ikinci bir ortak hacim ve üç adet oda

sağlanmıştır. Yapının doğu tarafı, bu dönemde eklendiğinden, yapının doğu ve batı
birimleri farklılık gösterir. Özgün olan batı kısmın, hem kuzey hem güney
cephesinden girişi varken; doğu tarafta, güney cepheye kapı açılmamış, özgün
pencere tekrar edilmiştir. Aynı dönemde, yapıya banyo hacmi eklenmiştir.
1954 yılında yapılan bir tadilatla, yapı üç haneli bir lojmana dönüştürülerek bugünkü
durumuna getirilmiştir [Narter, 2001]. Bu tadilat sırasında, birtakım mekanlar
bölünerek, her haneye banyo ve mutfak hacimleri eklenmiştir.
Yapının batı cephesinde, güney taraftaki pencerenin hangi dönemde kapatıldığı
bilinmemektedir (Foto 106). 1980‟li yıllarda, güney cephede yapılan eklerle, doğu ve
orta daireye giriş sağlanmıştır.
4.5.2.6. E (İşçi Barakası) ve E’ (Alet Barakası) Binaları (EK F24)
İşçi barakası olarak inşa edilen, E binası, yapılar grubunun ilk dönem
yapılarındandır. 1912 tarihli vaziyet planında (EK A3), gösterilen mevcut yapılar
arasındadır. Tek hacimden oluşan yapı, atelye ve yatakhane yapılarıyla ilişkili
konumdadır.
Bilinmeyen bir tarihte, yapının bahçesinde güney tarafa, ahşap bir yapı ve tuvalet
inşa edilmiştir. 1912 tarihli planda görülmemekle birlikte, EK A4‟te sunulan vaziyet
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planında alet barakası ve WC olarak tanımlanan bu yapıların, 1912-1932 yılları
arasında bir tarihte inşa edildiği düşünülmektedir. Pompacı lojmanının tuvaletinin
projelendirildiği, EKD11 „de sunulan paftadaki vaziyet planında da F, E, E‟ binaları
ve bu yapılara ait tuvaletler 1/200 ölçekte gösterilmiştir.
1950‟li yıllardan sonra, E binası lojman olarak kullanılmaya başlanmıştır. E‟ yapısı
ise, bu lojmana ait mutfağa dönüştürülmüştür. 1980‟li yıllarda E binasının güney ve
doğu taraflarına birer ek yapılmıştır. Güneydeki ek, yaşama hacmi, doğudaki ise
mutfak ve WC olarak kullanılmaktadır. E‟ kodlu bina, bu dönemden sonra odunluk
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
4.5.2.7. J Binası (İstasyon Giriş Binası)
Peronlarla birlikte, peronlara ulaşabilmek ve demiryolunu yaya trafiğinden
arındırabilmek amacıyla, bir altgeçit önerilmiştir (EK A3). Altgeçidin merdivenleriyle
birlikte, 400x750 cm boyutlarında bir gişe yapısı ve her ikisini örten geniş bir saçak
inşa edilmiştir (EK A4). Günümüzde merdiven hacminin tavanında görülen kemer,
bu yapının ön duvarının hizasını tanımlamaktadır.
1950‟li yıllarda, mevcut yapının taşıyıcıları ve dış duvarlarından yararlanılarak,
yapıya bir kat ilave edilmiştir. Aynı dönemde, gişe yapısı da saçağın ön hizasına
kadar genişletilerek lojmana dönüştürülmüştür. Böylece, bu tarihten itibaren, yapı
üst katla birlikte üç haneli bir lojman olarak kullanılmaya başlanmıştır.
4.5.2.8. L Binası (Emtia Ambarı) (EK F25)
Demiryoluyla nakliyatı yapılan malların depolandığı ve işlemlerinin yapıldığı bu yapı,
özgün durumda iki hacimden oluşmaktadır. Batı tarafındaki 4 m. genişliğindeki
hacim, işlemlerin yapıldığı büro kısmıdır. Doğu taraftaki büyük mekan ise, eşyaların
depolandığı kısımdır. Bu hacmin kuzey ve güney duvarlarında, eşyaların içeri
alınabilmesi için geniş kapılar bulunmaktadır. Bu kapılar, sürme kanatlıdır.
Duvarlardaki metal elemanlar, bu kanatların taşıyıcılarıdır (Foto 134). Günümüzde,
yapının özgün kapı kanatları değiştirilmiş olduğundan, restitüsyon için, Bakırköy
İstasyonu‟ndaki benzer yapının kapısı örnek alınmıştır (Foto 165).
Yapının, bodrum katı da iki hacimlidir. Özgün durumda, batı duvarda bir kapı ve
doğu duvarda bir pencere bulunmaktayken, daha sonraki bir dönemde, pencere
kapatılmış, kuzey duvarda bir pencere açılmıştır.
Tez çalışmasına başlanılan 2000 yılında, yapı, kullanılmamaktaydı, ancak,
üzerindeki tabeladan (Foto 133) ve iç mekandaki düzenlemeden (Foto 135), yapının
bir dönem, kebap ve lahmacun salonu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının
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bu işleve hizmet ettiği dönemde, batı yanında bir ek yeralmaktaydı. L‟ olarak
kodlanan bu ek yapı (Foto 137) içinde, L binasındaki mutfakla bağlantılı fırın
bulunmaktaydı.
L binası, günümüzde kafeterya olarak kullanılmaktadır. L‟ kodlu yapı ise yıkılmıştır.
K harfiyle kodlanan yapı ise, L binasının doğu tarafına, 1950‟li yıllarda, eklenen bir
yapıdır. L binasının bodrum kat doğu penceresinin, bu ek yapının yapılması
sırasında kapatıldığı düşünülmektedir. Yapı, istasyon giriş binasıyla eşya ambarı
arasında, bulunan özgün duvarı, cephe duvarı olarak kullanmak suretiyle inşa
edilmiştir. Büvet olarak kullanılmak üzere inşa edilen bu yapıya, daha sonraki
dönemde bir kat ilave edilmiştir. K binası, günümüzde güzellik salonu olarak
kullanılmaktadır.
4.5.2.9. M’ Binası (Müştemilat Yapısı)
M binasına ait müştemilat yapısı, M‟ ile kodlanmıştır. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
arşivinden

sağlanan

vaziyet

planları,

yapının

özgün

durumuyla

ilgili

veri

sağlamaktadır. EK A4‟te 395x285 cm boyutlarında kâgir bir çamaşırhane olarak
görünen yapının, güneyine ahşap ve kuzeyine kâgir birer ek yapılıp, yapı
günümüzdeki boyutlarına getirilmiştir. 1958 yılında önerilen tadilata ilişkin proje EK
D6„da sunulmuştur. M binasının kapıları gibi, M‟ binasının da kapısı örülmüş ve
yapıya giriş engellenmiştir.

Yapının özgün bacası korunmuş olup (Foto 76), M

binasının restitüsyonu için veri sağlamıştır. M‟ yapısının bacasında kullanılan
tuğlaların benzerleri M yapısının çatı arasında görülmüştür.
4.5.2.10. O Binası (Lojman Yapısı)
O yapısı, cephe özellikleriyle, ilk dönem demiryolu yapılarına benzemekle birlikte21,
erken dönem Yeşilköy vaziyet planlarının hiçbirinde görülmemektedir. Bu nedenle,
yapının inşa tarihine ilişkin araştırma yapılmıştır. Bu binanın, ilk olarak Soğuksu
İstasyonu‟nda olduğu, 1952 yılında, mevcut yapının malzemelerinin demiryoluyla
Yeşilköy‟e aktarılarak, burada yeniden inşa edildiği öğrenilmiştir [Narter, 2001]22.
Yapının özgün kısmı, 5 odadan oluşmaktadır. Batı taraftaki 2 oda bir daireye, doğu
taraftaki 3 oda ise, diğer daireye aittir. Kuzey taraftaki diğer hacimlerin eklenmesi,
yapının Yeşilköy‟e nakledilmesiyle eş dönemlidir. Yapının yeniden inşa edilmesi
sırasında, eklerde istenilen tavan yüksekliğinin sağlanması için, çatının kuzey
21

Cephe düzeni ve ahşap kaplamalarıyla, Yeşilköy İstasyonu’ndaki D binasına ve Eski
Küçükçekmece İstasyonundaki (Foto 169) ahşap yapılara benzemektedir.
22
Soğuksu’da bulunduğu sırada, Fikret Narter, bu yapıda yaşadığını ifade etmiştir. TCDD Yol
Bölümü arşiv belgelerinde de yapının Soğuksu’dan nakledildiği kayıtlıdır.
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tarafındaki eğiminin azaltıldığı düşünülmektedir. Kot ayarlanması, ana yapının
damlalık aşığının yüksekliğinin arttırılmasıyla sağlanmıştır (Foto 142).
Daha sonraki bir dönemde, demiryollarının mülkiyet sınırını oluşturan çitle, bina
arasında kalan alan, derme çatma eklerle kapatılmıştır.
Yapının doğusu ve batısına inşa edilen iki kâgir yapı, O binası ve N binasına ait
odunluk olarak kullanılmaktadır.
4.5.2.11. Günümüze Ulaşmamış Yapılar
Hattın ilk açıldığı tarihte yapılan istasyon yapısı, günümüzde L ve K binalarının
bulunduğu konumda inşa edilmiştir. 1888 yılında istasyondaki yapılaşmayı gösteren
EK A1 kodlu haritada, yapının yeri işaretlenmiştir. İki katlı olarak inşa edilen yapı
ahşaptır. Bu binanın iki yanına birer küçük kâgir yapı eklenmiştir. (EK A2). EK A3 „te
sunulan Yeşilköy vaziyet planında ise bu yapının yeri kesikli çizgilerle ifade
edildiğinden, yapının bu yıllarda gerçekleşen yapılaşma hareketi sırasında yıkıldığı
anlaşılmaktadır.

Bu

yapı

tipinin

günümüze

ulaşabilen

tek

örneği,

eski

Küçükçekmece İstasyonu‟ndaki binadır (Foto 167-168).
1912 tarihli vaziyet planında (EK A3), mevcut binalar arasında görülen gar lokantası,
yapılar grubunun en eski binalarından biridir. Yaklaşık 11x7.8 m. boyutlarında bir
ana bina ve batı tarafında 200x560 cm boyutlarında bir ekten oluşan binanın doğu
tarafında 3 m. genişliğinde, saçakla örtülü bir kısım vardır (EK A4, EK D8). Tek katlı,
ahşap yapı [Narter, 2001], yapıldığı tarihten yıkılıncaya dek, lokanta olarak
kullanılmıştır23. 1980‟li yılların başında yıkılan yapının yerine, dört katlı iş hanı binası
yapılmıştır.
660X450 cm boyutlarındaki tek katlı, kâgir jandarma karakolu binası, 1912 tarihli
vaziyet planında yapılması önerilen binalar arasındadır (EK A3). EK A4‟te sunulan
projede, yapının mevcut olduğu görülmektedir. Yapının, kuzey cephesinde iki, güney
ile doğu cephelerinde birer adet pencere ve batı cephesinde de bir adet kapı
bulunmaktadır. Hattın elektrifikasyonu sırasında çizilen vaziyet planında, ambar
olarak işaretlenmekle birlikte, yapının, daha geç bir dönemde, kapı kondüktörleri24
binası olarak kayda geçtiği ve yapıya ekler yapılmasının önerildiği görülmektedir.
Yapı, günümüze ulaşamamıştır. Yapı tipinin günümüze ulaşan örnekleri, Bakırköy
ve Yenikapı istasyonlarındadır. Bakırköy‟deki yapıya ilişkin eski bir fotoğraf Şekil
4.7‟de sunulmuştur.

23
24

Yapı, Yeşilköy’e ilişkin tüm vaziyet planlarında lokanta olarak gösterilmiştir.
EK D9 (Kapı kondüktörleri binası – Jandarma karakolu)
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Şekil 4.7– Bakırköy Tren İstasyonu‟nun işgali sırasında, jandarma karakolu yapısı önünde
mevzilenmiş Fransız tankları

25

Şekil 4.8 – Bakırköy Tren İstasyonu’ndaki makasçı kulübelerinden birine ait eski
fotoğraf.24
İstasyon yapılarından günümüze ulaşamayan, diğer bir yapı tipi de makasçı
kulübeleridir.

345x395

cm

boyutlarındaki

yapılardan,

istasyonda

iki

adet

bulunmaktadır (EK D10). Trenlerin gelişinin kontrol edilebilmesi için, peronun iki
25
24

Tuna, 2000, s. 169
Tuna, 2000, s. 142.
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ucunda,

raylar

arasında

bulunan

yapının,

dört

cephesi

camlıdır.

Hattın

elektrifikasyonuyla birlikte, bu yapıların işlevi ortadan kalkmıştır. Elektrifikasyonla
ilgili vaziyet planında (EK A5), işaretlenen bu yapıların biri Eski Makas Santrali,
diğeri ise Emniyet Tesisatı Montörlüğü adıyla arşiv kayıtlarına geçmiştir. Bu yapı
tipinin

tüm

istasyonlardaki

örnekleri,

zaman

içinde

yokolmuştur;

Bakırköy

İstasyonu‟ndaki örneğe ait fotoğraf, Şekil 4.8„de sunulmuştur.
4.6. Restorasyon -- Onarım Önerileri
Yeşilköy Tren İstasyonu‟ndaki yapılar, detaylarıyla ve düzenleriyle, geçmişteki bir
döneme ait teknoloji, yapım tekniği ve yaşam şartlarına ilişkin veri sağladıklarından,
bu yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel bir görevdir.
Yapıların korunması amacıyla, öncelikle, mevcut bozulmaların giderilmesine ilişkin
önerilerde bulunulmuştur. Onarım önerileri olarak isimlendirilen bu bölümde, yapılar
grubunda yeralan yapılar sırayla ele alınmış ve herbirinde görülen bozulmalara
ilişkin müdahale önerileri belirlenmiştir.
4.6.1. Peron Yapıları
4.6.1.1. Basit Onarım
Peron üzerindeki yapılarda, önemli bir strüktürel bozulma görülmemektedir.
Cephelerde sprey boyayla ve yağlıboyayla yazılan yazıların kapatılması ve özellikle
yere yakın kısımlardaki boya dökülmelerinin giderilmesi için boya yapılması
gerekmektedir.

Mevcut

renkler,

uygun

görüldüğünden

değiştirilmemesi

önerilmektedir.
4.6.2. M Binası
4.6.2.1. Çatı Aktarılması
Çatı aktarılması, müdahalenin kapsamı açısından basit bir onarımdır. Ancak,
yapının

sıhhileştirilmesi

için,

bozulmaların

sebebi

olan

suyun

yapıdan

uzaklaştırılması gerektiğinden, öncelikli olarak ele alınan bu madde uyarınca, eksik
ve kırık kiremitlerin tamamlanması ve çatı suyunun alınmasında kullanılan yağmur
oluklarının onarılması gerekmektedir.
4.6.2.2. Strüktürel Onarım
103, 104A, 104B, 105 ve 107B kodlu hacimlerin üzerine rastlayan kısımlarda, çatı
katı döşeme kaplaması çürümüştür. Sözü edilen döşeme kaplamaları, 104A kodlu
hacmin tavanına isabet eden döşeme kirişleri ve yapıdaki bağdadi çıtalarının çoğu
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çürüdüğünden, yenilenmelidir. Ahşap elemanlarda yoğun bir mantar oluşumu
görüldüğünden, yenilenmeyen elemanların ise ilaçlanması gerekmektedir.
103 ve 104A kodlu hacimlerin arasındaki duvarda, 104B, 107B ve 107A kodlu
mekanların doğu duvarlarında çatlak dikişi yapılması gerekmektedir. Doğu ve batı
cephelerdeki açıklıkların köşelerinde, çıkmada ve çıkmanın doğusundaki pencerenin
köşesinde bulunan çatlaklar da onarılmalıdır.
4.6.2.3. Ek Temizleme
Özgün plan kurgusunun sağlanması için, 104A ve 104B kodlu hacimlerin arasındaki
duvarın kaldırılması ve 104A kodlu hacmin batı duvarındaki kapının örülerek
kapatılması önerilmektedir. Z02A ile Z02B, Z05A ile Z05B, 102A ile 102B kodlu
hacimler arasındaki duvarların ve 101B kodlu hacmin yıkılması gerekmektedir.
Zemin kat giriş kapılarını kapatan duvarlar sökülmelidir. Bu duvarlar ardında, yapının
özgün dış kapı kanadının korunmuş olma ihtimali göz önünde bulundurularak,
kanada zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Niteliksiz bir ek olan birinci kat giriş
kapısı ise, yerine özgün bir kapı takılmak üzere kaldırılmalıdır.
4.6.2.4. Bütünleme
Zemin kat giriş kapılarına ait özgün kanatların mevcut olmaması durumunda, bu
kapıların ve birinci kat giriş kapısının analojiyle bütünlenmesi gerekecektir. Bu
anlamda, yapının Kumkapı ve Yedikule‟deki benzerlerine ait giriş kapıları örnek
alınmalıdır (Foto 151). Eksik pencere ve iç kapı kanatları, mevcut olanları örnek
alınarak tamamlanmalıdır.
Yapının batı cephesinde sonradan açılan, Z02B kodlu WC hacmine ait, 40 X 50 cm
boyutlarındaki pencere, örülerek kapatılmalıdır.
M binasının çatı katındaki molozların içinde, M‟ yapısının bacasındaki tuğlalardan
bulunduğu göz önünde bulundurularak, M binasının kırık bacalarının M‟ binasına
referans verecek biçimde yeniden inşa edilmesine karar verilmiştir (Foto 76).
4.6.2.5. Yüzey Temizliği
Kuzey ve güney cephelerde kararma görülen kısımlarda, deterjanlı suyla yüzey
temizliği yapılması gerekmektedir. Doğu ve batı cephelerde ise, yağmur iniş
borularının kırıldığı noktalarda, kararma ile birlikte yosun oluşumunun da yüzey
temizliği ile giderilebileceği düşünülmektedir.
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4.6.2.6. Sıva Onarımı
Birinci kat kuzey cephede yapılan sıva onarımı, ıslanma-kuruma etkisiyle, yapıda
tuzlanma, kararma ve sıva kabarmasına neden olduğundan sökülmelidir. Doğu
cephede zemin katta, batı cephede birinci katta ve üst kat giriş hacminde ise önemli
sıva dökülmeleri vardır. Ayrıca, birinci kat hacimlerinin tavan sıvaları büyük oranda
dökülmüştür. Sıva yenilemenin gerektiği tüm bu noktalarda, yapının harcına ve
özgün sıvasına uygun bir sıva kullanılmalıdır. Zemin katta yapılacak sıva onarımı
sırasında yapının özgün derzlemesi devam ettirilmelidir.
4.6.2.7. Basit Onarım
Yapıya sonradan eklenen tesisat boruları kaldırılmalı, silmedeki hasarlar sıvanarak
giderilmelidir. Kapı sövelerindeki kırıklar ve çivi izleri onarılmalıdır. Merdiven ve
sahanlık döşeme kaplamalarından kırık olanlar değiştirilmeli, kırık küpeşte
onarılmalı, kırık ve eksik trabzanlar, sağlam olanları örnek alınarak yenilenmelidir.
Ayrıca, yapının tümünde boya yapılması gerekmektedir.
4.6. 3. A Binası
4.6.3.1. Strüktürel Onarım
Yapının kalkan duvarlarında ve kuzey ile güney cephelerde en batıda bulunan
pencerelerin altında bulunan çatlaklarda çatlak dikişi yapılması gerekmektedir.
4.6.3.2. Ek Temizleme
Sinema olarak kullanılması düşünülen bir dönemde, yapıya eklenen betonarme
arakat ve duvarların iç yüzeylerine çakılan ses yalıtım malzemeleri kaldırılmalıdır.
Batı duvarındaki büyük kapı boşluklarının içine sonradan örülen duvarlar yıkılarak,
cephe, özgün durumuna getirilmelidir.
Kuzey duvarında açılan 5 adet küçük pencere, daha sonra delikli tuğlayla kapatılıp
alçıyla sıvanmıştır. Bu pencere boşlukları içindeki dolgunun, uygun malzemeyle
yenilenmek üzere sökülmesi gerekmektedir.
4.6.3.3. Bütünleme
Yapının kuzey ve doğu duvarlarındaki, kapıya dönüştürülmüş pencerelerin alt
kısımlarındaki yıkılmış duvarlar, özgün malzemeyle bütünlenmeli, güney duvarda
sonradan açılan kapı ve kuzey duvardaki 5 adet küçük pencere, örülerek
kapatılmalıdır. Döşemede yer yer görülen çukurlar doldurularak tesviye edilmelidir.
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Yapının yokolan tüm pencere ve kapı doğramaları tamamlanmalıdır. Bu bütünleme
sırasında, güney cephedeki kapı üzerindeki doğrama örnek alınabilir. Yapının
Yedikule İstasyonu‟ndaki benzerlerinde de aynı tip doğramanın kullanıldığı
görülmüştür.
4.6.3.4. Yüzey Temizliği
Yapının batı, güney, doğu cephelerinin tümünde ve kuzey cephedeki kararmış
kısımlarda yüzey temizliği yapılmalıdır. Yüzey temizliği sırasında, yüzeye basınçlı su
tatbik edilmeli, temizlenmeyen kısımlar, deterjanlı suyla fırçalanmalıdır. Kuzey ve
doğu cephelerde, pencere altlarındaki pas lekelerinin bu uygulama sırasında
temizleneceği düşünülmektedir. Batı cephedeki özgün metal kapılardaki pasın
çözülmesi için pas çözücü kimyasallar kullanılmalıdır. Taş yüzeylerdeki pas
lekelerinin fırçalamayla temizlenmemesi durumunda aynı kimyasal, taş yüzeyine de
uygulanabilir.
Doğu cephede ve güney cephenin doğu tarafında yüzeyi saran sarmaşık, biosit
yardımıyla kurutulmalı ve cepheden sökülmelidir.
4.6.4. B Binası
4.6.4.1. Yıkma
1970‟li yıllarda lojman olarak kullanılmak üzere inşa edilen betonarme yapı,
gabarisiyle çevreye uyumlu olmakla birlikte, yer seçimi uygun değildir. A binasına
çok yakın konumlandırılan yapı, A binasının Demiryolu Caddesi‟nden algılanmasını
engellemektedir. Bu nedenle, B kodlu yapının kaldırılması önerilmektedir.
Yeşilköy İstasyonu‟ndaki lojmanlarda yaşayan demiryolu çalışanlarının büyük
çoğunluğu, diğer istasyonlarda görev yapmaktadır. Bu durum dikkate alınarak,
yıkılması önerilen lojmanda yaşayan ailelere, diğer bir istasyonda inşa edilecek yeni
bir yapının tahsis edilmesi uygun görülmüştür.
4.6.5. C Binası
4.6.5.1. Strüktürel Onarım
Çatının

güney

taraftaki

saçağında,

deformasyon

görüldüğünden,

çatı

konstrüksiyonunun kısmi olarak sökülmesi ve hasarlı elemanların değiştirilmesi
gerekmektedir.
4.6.5.2. Ek Temizleme
Yapının kuzeyine ve batısına yapılan ekler kaldırılmalıdır. Yapının benzerlerinde,
doğu-batı

duvarlarında

zemin

katta

ve
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çatı

katında

birer

adet

pencere

bulunmaktadır. C binasının batı cephesinde ise, sadece çatı katındaki mevcuttur.
Zemin katta, iç hacimde inceleme yapılmış ve kapatılmış pencereye ait bir iz
bulunamamıştır. Dışarda ise, özgün cephe, ekin arkasında kaldığından, gözlem
yapılamamıştır. Uygulama sırasında, bu ek kaldırıldığında, duvarda inceleme
yapılması, pencereye ait bir iz bulunması durumunda, özgün pencerenin tekrar
açılması gerekmektedir.
4.6.5.3. Bütünleme
Kuzeydeki ekin ardında kalan giriş kapısı ve pencereye doğrama takılarak özgün
duruma getirilmesi önerilmektedir.
4.6.6. D Binası
4.6.6.1. Ek Temizleme
Yapıya birbirinden bağımsız üç adet giriş sağlanması için güney tarafa yapılan kâgir
ekler ve üç hanenin herbirine ıslak hacim sağlanması amacıyla özgün hacimlere
eklenen bölme duvarları kaldırılmalıdır.
Ayrıca, yapının batı cephesindeki kapatılmış pencere, cephe kaplamaları ve dolgu
sökülerek tekrar açılmalı ve özgün doğrama takılmalıdır.
4.6.7. E Binası
4.6.7.1. Ek Temizleme
Yapının doğu ve güney tarafındaki niteliksiz eklerin kaldırılması ve günümüzde ekin
ardında kalan giriş kapısına özgün doğrama takılması önerilmektedir.
4.6.8. F Binası
4.6.8.1. Ek Temizleme
Yapının özgün giriş cephesini tamamen kapatan ek kaldırılmalıdır. Özgün yapının
giriş cephesindeki kapatılmış pencere tekrar açılmalı, pencereye ve giriş kapısına
özgün doğrama takılmalıdır.
4.6.9. I Binası
4.6.9.1. Yıkma
Geç dönemde inşa edilen betonarme yapı, gerek gabarisiyle, gerek ise cephe
özellikleriyle, istasyon yapılar grubuyla uyumlu değildir. Bu nedenle yapının
yıkılması ve 2 katlı iki blok halinde, çevreye uyumlu olarak tekrar inşa edilmesi
uygun görülmüştür.
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Yeni yapılacak yapıların, I binasının inşa edilmesinden önce bu alanda bulunan gar
lokantasının boyutlarına yakın ölçülerde (900x1500 cm.) ve restorasyon projesi
vaziyet planında işaret edilen yerlerde inşa edilmesi uygun görülmüştür.
4.6.10. K Binası
4.6.10.1. Cephe Giydirme
Özgün nitelik gösteren ve mevcut durumlarıyla kullanılması önerilen J kodlu istasyon
giriş ve L kodlu kafeterya binaları arasında bulunan K binası için cephe giydirme
önerilmiştir.
Yapının zemin katına ait kuzey duvarı, özgün bir bahçe duvarıdır. Özgün kuzey
duvarında açılan pencerelerin kapatılması gerekmektedir. Restorasyon uygulaması
sırasında yapının gabarisi değiştirilmemelidir.
4.6.11. M’ Binası
4.6.11.1. Ek Temizleme
Günümüzde kullanılmayan yapıya girişi önlemek için giriş kapısına sonradan örülen
duvar (Foto 75) kaldırılmalıdır. Pencereler önüne çakılan ahşaplar sökülmelidir.
Kapatılmış durumdaki güney cephe penceresi, tekrar açılmalıdır (Foto 74).
4.6.11.2. Basit Onarım
Doğu cephedeki çatlak, özgün yapıya ek yapılması sonucu oluşmuştur ve strüktürel
bir problem yaratmadığından, sıva onarımıyla giderilmesi önerilmiştir.
4.6.12 N Binası
4.6.12.1. Ek Temizleme
Lojman olarak kullanılan yapının güney tarafına, giriş ve tuvalet hacmi sağlamak
amacıyla, yapılan ek kaldırılmalıdır. Mutfak oluşturmak için özgün hacmin içine
örülen bölme duvar da yıkılmalıdır. Yapının kuzey cephesindeki kapatılmış
pencerenin tekrar açılması gerekmektedir.
4.6.12.2. Bütünleme
Açılması önerilen kapatılmış pencereye ve güney cephedeki özgün pencere ile
kapıya doğrama takılması gerekmektedir.
4.6.13. O Binası
4.6.13.1. Ek Temizleme
Yapının, Yeşilköy‟e nakledildiği dönemdeki ekleriyle korunması, ancak, sonradan
yapılan, kuzey taraftaki niteliksiz eklerin kaldırılması önerilmektedir.
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4.6.14. P Binası
4.6.14.1. Ek Temizleme
Yapının tüm eklerden arındırılması gerekmektedir.
4.6.14.2. Cephe Giydirme
Benzerlerinden faydalanılarak, özgün cephe düzeninin tekrar sağlanması, kapı ve
pencere doğramalarının takılması önerilmektedir.
4.7 Yeni Kullanım Önerileri
Yapılardaki bozulmalara yönelik önerilen kapsamlı onarım, yapıların korunabilmesi
için yeterli değildir. Sağlıklı yapı korumacılığı, sürekli bakımla sağlanabilir. Bu
nedenle, terkedilmiş bulunan yapılara yeniden işlev kazandırılması gerekmektedir.
TCDD Haydarpaşa 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Bürosu‟yla ve Yeşilköy
İstasyon Şefliği‟yle görüşmeler yapılarak, işletmenin bu yapılarda ne tür bir
kullanıma ihtiyaç duyduğu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, teknik olarak bu
yapılara

ihtiyaç

duyulmadığı,

sadece

yapı

stoğu

olarak

değerlendirilip,

kiralanmasının istendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, istasyondaki kullanılmayan
yapıların TCDD tarafından, girişimcilere kiralanarak, yöre halkına hizmet eder
duruma getirilmesi amaçlanmıştır.
Yeşilköy‟den itibaren, demiryolu hattının geçtiği güzergah, geçmişten günümüze,
İstanbul‟un sayfiye yerleşimi olarak gelişimini sürdürmektedir. Şehir içindeki sık
dokunun ve yoğun yapılaşmanın yerini, bu bölgede, ayrık nizam yapılaşma, geniş
bahçeli evler ve yeşil alan düzenlemeleri almaktadır.
Yerleşmenin bu niteliği göz önünde bulundurularak, peronun güney tarafında,
yapılar grubunun doğu ucunda yeralan yapıların, yöreye ve yakın çevreye yönelik
peyzaj ve bahçe düzenleme merkezi olarak kullanılması düşünülmüştür. Önerilen
tesiste, biri halka açık, diğeri tesise özel olmak üzere iki merkez bulunmaktadır. B
binasının yıkılması önerilmiş, A binasının önünde açık alanlar düzenlenerek, yapı
caddeden algılanır hale getirilmiştir. Bu alanın doğu kısmında küçük bir otopark ve
yeşil alan, batı kısmında ise kafeterya düşünülmüştür. Halka açık bu merkezin
yanısıra, D,C ve E binalarıyla sınırlanan ikinci bir merkez ise çiçek yetiştirme,
sergileme ve satış alanı olarak ayrılmıştır.
A binasının, bahçecilikle ilgili ürünlerin satılacağı kapalı bir sergileme alanı olarak
değerlendirilmesi düşünülmüştür. Bu yapıda, salon bitkileri, saksılar, bahçe
mobilyaları, toprak gibi ürünlerin satılacağı standlar düzenlenmiştir. Yapının batı
tarafındaki ortak alana açılan özgün metal kapılar korunmuştur. Yapının güney
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cephesindeki, özgün üst doğramasıyla günümüze ulaşan kapı korunmuş ve bu kapı
vasıtasıyla, yapının kafeteryayla ilişkisi sağlanmıştır.
C binası ise bu kafeteryaya hizmet eden servis yapısıdır. Kafeteryaya kapalı bir
kısım önerilmemiş, gerektiği takdirde, mevcut yapının çatı katının düzenlenerek bu
amaç için kullanılması uygun görülmüştür. Özgün giriş hacmi gerektiğinde yapıya
zarar vermeden kaldırılabilecek bölme duvarlarıyla bölünmüş ve güney tarafta,
kafeteryaya hizmet edecek tuvalet hacmi ile batı tarafta depo hacmi önerilmiştir.
Giriş hacmindeki özgün merdiven korunmuştur. Diğer özgün hacim ise kafeteryaya
ait mutfak olarak değerlendirilmiştir.
Bahçe düzenlemesi konusunda danışmanlık yapmak üzere, tesiste bir peyzaj
mimarının bulunması önerilmektedir. Tesisin idari kısmı, peyzaj mimarının ofisi,
bahçıvan odasının ve dersliklerin D binasında bulunması düşünülmüştür.

D

binasının tuvaletleri, yapının birbirinden bağımsız bulunan iki kısmına da hizmet
verebilmek amacıyla, orta akstaki özgün bir hacimde çözülmüştür. Hacmin doğu ve
batı duvarlarındaki kapılar sayesinde her iki kısım tarafından kullanılabilmesine
olanak sağlanmıştır.
E, E‟ ve su kulesinin bulunduğu alan, bahçecilikle ilginen yöre halkına yönelik olarak
düzenlenmiştir. E binası ile su kulesi arasında kalan alan, bölümlere ayrılarak kişisel
ekim alanları oluşturulmuştur. Bu alanların sulanması için su kulesinin yanındaki
deponun kullanılması uygun görülmüştür. bahçecilik aletleri, toprak ve fidelerin su
kulesi ve E‟ binalarında depolanması ve korunması önerilmiştir. E binasının ise
toprakla uğraşanların dinlenme alanı olması uygundur.
F kodlu yapının, gazete ve dergi satışı için kullanılması önerilmektedir. Yapının
bahçesinin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi ve yöre halkı için bir buluşma ve
dinlenme noktası haline getirilmesi teklif edilmektedir.
A, C, D ve E binalarının birarada değerlendirilebilmesi için, C ve D binalarında
yaşayanların M, E binasındaki ailenin de M‟ yapısına nakledilmesi önerilmiştir. Bu
sayede, lojman olarak inşa edilen M binasının da özgün işlevine kavuşturulması ve
sürekli bakımının sağlanması amaçlanmıştır.
Yapıda ıslak hacimlerin tekrar düzenlenmesi önerilmiştir. Zemin kat batı dairenin
giriş hacmindeki banyo büyütülmüştür. Doğu dairenin banyo ve mutfağı Z07B kodlu
hacmin bölünmesiyle oluşturulmuş, Z06 ve Z05 numaralı hacimler, özgün
durumlarına kavuşturulmuştur. Birinci katta batı dairenin giriş hacmi bölünerek
banyo ve açık mutfak haline getirilmiştir. Doğu dairede ıslak hacimlere herhangi bir
müdahale yapılmamış, fakat mevcut tesisatın bina içinden döşenmesi ve
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sıhhileştirilmesi önerilmiştir. Banyo hacimlerinde, mahremiyet sağlanması için,
pencerelere jaluzi takılması uygun görülmüştür. Çatı katının kullanılmasına ilişkin iki
öneri düşünülmüştür. İlk öneride, çatı katına çıkışın, sadece bakım-onarım gibi
zorunlu durumlarda yapılacağı varsayılmış, bu öneride, çatı katına ilişkin mevcut
durum korunmuştur. Diğerine oranla küçük boyutlardaki batı dairenin yetersiz
kalması durumunda ise, bu dairenin giriş kapısının, merdiven holüne alınması, çatı
katının bu daire tarafından kullanılması önerilmiştir. Bu durumda, çatı katına
ulaşmak için, günümüzde 101B kodlu WC hacmine ulaşan merdiven kullanılmış ve
bu merdiven devam ettirilmiştir. Günümüzde çatı katına ulaşılan açıklık, bu öneride
iptal edilmiştir.
N ve P kodlu yapıların ise birer kişiye hizmet edecek şekilde, lojman olarak yeniden
düzenlenmesi önerilmiştir. Bu yapılarda bekar demiryolu çalışanlarının barınması
uygun görülmüştür.
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5. SONUÇ
Osmanlı İmparatorluğu‟nda, 1850‟li yıllardan itibaren, demiryolu, çağdaşlaşmanın
simgesi olarak kabul edilmiş ve başta padişahlar olmak üzere, tüm halkın ilgi odağı
olmuştur. Özellikle İstanbul‟un Avrupa‟yla bağlantısını sağlayan Rumeli Demiryolu,
büyük önem taşımıştır. Hattın, başlangıç kısmının, tüm itirazlara rağmen, saray
bahçesinden geçirilmesi, bu dönemde, demiryoluna gösterilen ilginin göstergesidir.
Osmanlı İmparatorluğu‟nun çöküşünün ardından, Türkiye Cumhuriyeti‟nde de uzun
bir süre, demiryolları, bağımsızlığın ve gücün simgesi olarak algılanmıştır.
Bağımsızlığını yeni kazanmış, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç
Cumhuriyet için, demiryolları büyük önem taşımıştır. Demiryolları sayesinde,
yetiştirilen ürün, yurdun dört bir yanına taşınabilmiş, Anadolu‟nun ücra köşelerine
hizmet, demiryoluyla götürülebilmiştir. Başta Atatürk olmak üzere, pekçok devlet
adamı, yolculuklarında treni tercih etmiş, halkı da demiryolunu kullanmaya teşvik
etmişlerdir.
1950‟li

yıllarda,

dünyadaki

gelişmelere

paralel

olarak,

Türkiye‟de

ulaşım

politikasında bir değişiklik gözlenmiştir. Bu tarihten itibaren, karayolu yapımına hız
verilmiş, demiryolu ise geri plana itilmiştir. Oysa, demiryolu taşımacılığı, diğer
sistemlere oranla, daha ekonomik, daha hızlı ve güvenlidir. Bu nedenle, halk teşvik
edilmeli, % 4.9 „a düşen demiryolu kullanım oranı yükseltilmelidir.
Türkiye‟de demiryollarına ilişkin sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır.
Demiryolu mimarisine yönelik çalışma ise yok denecek kadar azdır. Oysa,
demiryolları hem kent ölçeğinde, hem de yapı ölçeğinde önemli yenilikler getirmiştir.
Kentlerin sosyal ve fiziksel yapılarında önemli değişiklikler olmuştur. Demiryolu
ulaşımıyla birlikte, şehirde, toplu taşıma anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu dönemden
itibaren, çalışanlar, işlerine trenle gidip gelmeye başlamıştır. Tatil günlerinde ise,
halk, mesire yerlerine daha kolaylıkla ulaşır olmuştur. Bu sayede, kışlık evin kentte,
yazlık evin kent dışında olduğu bir yaşantı biçmi ortaya çıkmıştır. Böylece, banliyöler
gelişmiş, şehirler tek merkezli olmaktan uzaklaşmıştır. Demiryolunun geçtiği
güzergâh,

şehirlerin

başlanmasıyla,

gelişim

kentlerin

aksını

haberleşme

tanımlamıştır.
sistemleri

kolaylaşmış, açık posta sistemi kurulmuştur.

114

de

Demiryolunun
gelişmiştir.

işletilmeye
Haberleşme

Demiryolu ve yeni şehir yaşantısı, merkezlerde birçok yeni yapı tipinin ortaya
çıkmasını gerektirmiştir. Malların depolanması ve nakli için antrepolar kurulmuş,
yolculuk yapanların konaklaması için oteller yapılmıştır. Demiryolu sisteminin
işletilebilmesi için atelye yapıları gerekmiştir. İşlevin gereklerinden dolayı, yeni teknik
ve yeni malzeme kullanılarak inşa edilen bu yapılar, ilk deneysel mühendislik
yapılarıdır.
Bu

nedenlerle,

demiryolu

mirası,

özenle

korunmalı

ve

gelecek

nesillere

aktarılmalıdır. Demiryolu mirası sadece istasyon binaları ya da lokomotiflerle sınırlı
kalmamalı; lojmanlar, atelye yapıları ve endüstri arkeolojisine konu olan köprüler,
sinyalizasyon kuleleri, su depoları gibi mühendislik yapıları da bu kapsamda ele
alınmalıdır.
Türkiye topraklarındaki en önemli demiryolu hatlarından biri üzerinde bulunan
Yeşilköy Tren İstasyonu‟nun, gerek yapı yoğunluğu gerek ise özgünlüğü nedeniyle
öncelikli olarak ele alınması gerekli görüldüğünden, bu çalışma kapsamında,
istasyondaki yapılar grubu, bir bütün halinde incelenmiş, istasyonun ve yapıların
geçmişi ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılmış ve koruma-restorasyon önerileri
sunulmuştur. Restorasyon önerisi kapsamında, mevcut yapıların iyileştirilmesi ve
yeni işlevlerle kullanıma açılması teklif edilmiştir. Yeni kullanım önerisinde, minimum
müdahaleyle gerçekleştirilecek işlevler seçilmiş ve yapılacak müdahalenin geri
dönüştürülebilir olması dikkate alınmıştır. Bu sayede, günümüzde kullanılmayan
yapılar rehabilite edilerek yeniden yaşanır mekanlar haline getirilecek ve yakın
çevrenin yaşantısında gözle görülür bir canlanma ve hareket sağlanacaktır.
Sirkeci-Halkalı hattı üzerindeki istasyonlar bir tip projenin uygulamaları olduğundan,
Yeşilköy‟deki yapılara ilişkin getirilen öneriler, diğer istasyonlardaki yapılar için de
geçerli olacaktır.
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